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Előszó a Váradi-Károli Bibliához
A magyar nyelvű teljes Bibliák kiadásának története Magyarországon a Károli Biblia
megjelenésével indult útjára. Azt megelőzően is készültek ugyan nyelvünkön fordítások, de azok csak egy-egy részt tartalmaztak. Ezért volt és van ma is nagy jelentősége a Károli Bibliának, hiszen ez volt az első teljes magyar nyelven nyomtatott Biblia.
Ezt követte a Hanau Biblia, amelyet Szenczi Molnár Albert neve fémjelez, aki javította
az első kiadás hibáit. Időben a harmadik jelentős kiadás a Váradi Biblia, amely még tovább megy, és a versek mellett, valamint a könyvek bevezetőjében lévő magyarázatokat Köleséri Sámuel által írt magyarázatokkal bővítette. Szerettük volna a Váradi Biblia
szellemiségét tovább vinni, és bár a versek melletti magyarázatokat nem állt módunkban beszerkeszteni, azért több szempontból is a Váradi Biblia örökösének tekintjük ezt
a kiadást. Azonban a Váradi Biblia fejezetek előtti magyarázatait a könyvek előtti összefoglalókkal együtt beillesztettük a szövegbe, amelyek sok esetben segítenek a megértésben. Emellett több magyarázó függeléket csatoltunk, és több mint 22.000 kereszthivatkozást szerkesztettünk a szövegbe.

A SZÖVEGSZERKESZTÉS SZEMPONTJAI
Mivel nem egy új fordítást készítettünk, ezért munkánk alapjául az 1908-as Revideált
Károli kiadást választottuk, ahogyan a Váradi Biblia is a korábbi Károli fordítást vette
alapul, és javította ahol szükségét érezte. Megtartottuk a Váradi Biblia könyvek és fejezetek előtti magyarázatait, és a Váradi Biblia végén megjelent nevek magyarázatait. Azért
használtuk az 1908-as Károli Biblia szövegét, mert az a ma elérhető legrégebbi Károli
fordítás, amelyet még rendszeresen kiadnak. Az ezt megelőző kiadásokat már csak antik könyvként lehet elérni, ezért azoknak a szövege ma alig ismert, nyelvezetük régies,
nincs rendszeres olvasójuk. Az 1908-as változat pedig még sokaknak „A Biblia”.
Ismerve azonban az 1908-as revízió mértékét és irányát, a revízió előtti Biblia szövegéhez képest nagyon sok változtatást hajtottak végre. Ezek a változtatások pedig nem csak
a régies szavak aktuálisra cserélését jelentették, hanem az akkori kor már bizonyosnak
tekintett „tudományos” eredményeinek a belefogalmazását is jelentette. Ezek a változtatások azonban már a mai modern kritikus szövegeken alapuló fordítások felé vitték
el az átdolgozást (pl. Jel.19,8; Mt.28,20; stb.). Az 1908-as revízió mértékét azonban csak
egy versről-versre történő elemzés tudta feltárni, mivel a változtatásokról nincs nyilvánosan elérhető jegyzék.
Több egymástól független forrás is bebizonyította, hogy a reformáció korában igenis jó
eredeti héber és görög szövegeket felhasználva, jó fordításokat készítettek. Károli fordítását is többször felülvizsgálták, és az egyik ilyen felülvizsgálat éppen a Váradi Biblia
(1660), valamint Tótfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliája (1685). Ezeknek a kiadásoknak a
szövege maradt fenn 1873-ig, amikor elkezdődött 1887-ben a Brit és Nemzetközi Bibliatársaság által finanszírozott revízió.
Ahhoz, hogy az 1908-as Biblia szövegét a reformáció korának jó magyar protestáns Biblia szövegéhez közelítsük, jelentős változtatásokat kellett végrehajtanunk. A jobb érthetőség eléréséhez pedig az 1908-as Biblia régies nyelvtanát is frissíteni kellett. A mai
magyar nyelv sok nyelvtani megoldást (mint például a több múlt idő formát) már nem
használ, és a beszélt nyelvben eltűntek.
A szöveg átdolgozásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a lehető legkisebb változtatással, a szöveg a lehető legközelebb kerüljön az 1908-as revízió előtti szöveghez.
A modern fordításoknál az a cél, hogy a közönség mércéjéhez igazítsák a Biblia szövegét. Mi ellenben azt valljuk, hogy Isten Szent Szelleme ma is segít a megértésben, még
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ha valaki „tanulatlanul” ül is elé (Jn.16,13). Isten Igéje Szellem és élet (Jn.6,63), ezért képes életet és világosságot adni. A Biblia Istentől ihletett szövege az olvasóját változtatja
meg (2Tim.3,16; 2Pt.1,20-21), és nem az olvasóhoz kell igazítani a szövegét. A hétköznapi életben is egy tolmácstól azt szeretnénk tudni, hogy szó szerint mit mondott az idegen, akinek nem értjük a szavát. De nem várunk el tőle sem magyarázatot, sem egyéb kiegészítéseket, hanem csak azt, hogy azt a másik nyelven elhangzott szöveget a mi nyelvünkre fordítsa le, minden elmélet és minden további értelmezés nélkül. Az üzenet fogadójának feladata értelmezni az üzenetet, nem pedig a tolmácsé.
Isten egyszer mondta el azt, amit közölni akart az emberiséggel. Megtehette volna ezt
sok más módon is, de ezt választotta. Nála jobban senki sem tudja ennek a korlátait, de
Ő maga tett ígéretet arra, hogy megőrzi az igéjét számunkra (Mt.24,35; 1Pét 1,23). A reformáció korának fordítói – felébredve a katolikus egyházból – rádöbbentek a katolikus
egyház által használt és az eredeti bibliai szövegek közötti eltérésekre, és az a cél vezette őket a fordításban, hogy minél pontosabban adják vissza azt, ami meg van írva. Ezért
az ebben a korban készült fordítások között nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni,
még ha egymástól függetlenül készültek is. Emiatt a szellemiség miatt tértünk vissza a
reformáció korának hagyományos fordításaihoz, és ahol szükség volt, visszaállítottuk a
szöveget az 1908 előttire.

VÁLTOZTATÁSOK A SZÖVEGBEN
Több olyan dolgot kellett érintenünk, amelyekről az idők folyamán már bebizonyosodott, hogy „lehetne másképpen” is.

Lélek - Szellem
Egyik ilyen sarkalatos pont, a szellem és lélek szó helyes alkalmazása. Ez ma Magyarországon vízválasztó a keresztyén társadalomban, bár a téma nem új keletű. Az 1466-ban
megjelent müncheni kódexben található négy evangélium, helyesen fordította a görög
pneuma és psyche szavakat, azok akkori magyar megfelelőjével. Ez akkor nagy vihart
kavart, és a katolikus egyház, amelynek szava volt az akkori hatalomban is, Szalkay Balázs krónikája szerint a következő álláspontra helyezkedett:
„Akkoron két deák ember ugyanazon Kamenec városából, tudniillik Tamás és Bálint némely eszelős emberekkel és asszonyállatokkal összebeszélvén, éjnek idején megszöktek
és Moldvába mentek, hol amaz két pap a mondott eretnekséget tovább terjesztvén mind
a két szövetség írásait magyar nyelvre fordították. Mennyi és mekkora eretnekség vagyon
ebben, amit én is olvastam, ezt világi ember sem számlálhatja... mivelhogy ezt a szólást
is Spiritus Sanctus, így fordították: Szent Szellet” (A müncheni kódex négy evangéliuma
1466, 8.old. – Európa Könyvkiadó 1985)
Hála a nyelvújítók munkájának, ma már van a szellet helyett egy mindenki által elfogadható szavunk, a szellem, melyet nyugodtan lehetne használni. Ezt mégis kerülik a
mai magyar fordítások, pedig az Európában is használatos Bibliákban megkülönböztetik a szellem és a lélek szavakat. Sajnos sok félreértésre és félremagyarázásra ad okot,
ha nem vagyunk tisztában e két szó eltérő jelentésével. De például az 1908-as Károli verzió is az 1Kor.15,45-ben „felvállalja” a szellem szót, bár csak ezen az egy helyen: „Így is
van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.”
Enélkül a szétválasztás nélkül könnyen összezavarhat minket a világi pszichológia (lélektan) és a bibliai lélek fogalma, hiszen akkor mi különbözteti meg a lelket a szellemtől?
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Hol kezdődik a szellem és hol a lélek? Van-e különbség közöttük, és ha van, akkor mi az?
Szükségét éreztük, hogy ez a két fogalom el legyen egymástól választva, ha már az eredeti nyelveken is két külön fogalmat jelöl. Csia Lajos mondta a következőket:
„Hogy az ember szelleme és lelke két külön valóság, azt semmiféle más nyelvű embernek
nem kell bizonyítani, csak a magyarnak. S ez nem azért van, mert a magyar nyelvnek e két
fogalomra nem volna régidő óta két szava; hanem mert érthetetlen okból a magyar bibliafordítók a két fogalomnak más nyelvekben két nevét egy magyar szóval, a lélekkel fordították le s ezzel helyre alig hozható zavart okoztak a magyar lélekben.” (Bibliai lélektan, 122.old. – Százszorszép Kiadó 1994)
Mivel ma már nincs ellenérzés a szellem szó használata miatt, és ahol az eredeti nyelvben a megfelelője szerepel (héber: rúah, görög: pneuma), ott mi is ezt alkalmaztuk.

Test - Hústest
A másik hasonló szó, amit csak néhány helyen különböztetnek meg a magyar bibliafordítások, a test szó. Csia Lajos írja:
„A kézben forgó magyar bibliafordítás két-két héber és görög szót fordít ugyanazzal a magyar szóval, a „testtel”; a héber gövijjá-t s bászár-t; továbbá a görög soma-t és sarx-ot.”
(Bibliai lélektan. 35.old. – Százszorszép Kiadó 1994)
Mivel ez is két különböző jelentésű szó, két külön szóval jeleztük a szövegben. Bár több
igeversben, ahol a jelentése egyértelműen a húsra utal, ott korábban is helyesen húsként fordították (pl.1Móz.9,4; 3Móz.7,19), de ahol inkább az óemberre, a testi emberre
utaló kifejezésként szerepel, ott testként adták vissza. Azonban különösen az Új Szövetségben ez már ellentmondáshoz is vezethet (lásd: 1Kor.6,18-at összevetve a Róma levél
7. fejezetével.) De azért, hogy megmaradjon a testre utalás, ezért a hústest kifejezést alkalmaztuk a héber bászár és a görög sarx szavak helyén.

Isten nevei
Az Ószövetségben a tetragrammatont, vagyis az Isten nevének jelét, a JHVH-t, csupa
nagybetűvel írt névvel jelöltük, úgy mint ÚR, vagy ISTEN. Ahol csak az első betű kapitális, ott az Úr kifejezés az Adonáj szó megfelelője, és az Isten szó pedig az Elohim szó fordítása. Az Új Szövetségben ez a jelölés már nem szerepel.

Megváltoztatott versek
Nagyon sok olyan versre bukkantunk, amelyek az 1908-as kiadásban már eltérnek az
eredeti Károli szövegtől, és nem csak a régies kifejezést vagy egy-egy régies szót cseréltek az akkor általánosan használt kifejezésre. Nem tagadott célunk az volt, hogy amen�nyire csak lehetséges, a Biblia szövege megegyezzen az 1908 előtti szöveggel. A szövegen csak akkor nem változtattunk, amikor a szöveg értelmileg ugyanazt adta vis�sza, mint a régi változat. A változtatásokat összevetettük az 1590-es Károli kiadással,
az 1661-es Váradi Bibliával, az 1685-ös Aranyas Bibliával, és az 1873-as Károli kiadással, valamint a német nyelvű Schlachter és az angol King James verzióval. Igyekeztünk
olyan Bibliákat kiválasztani az összehasonlításhoz, amelyek a 19. században megjelent
kisebbségi szöveg helyett még a reformáció korának szövegeit használják.
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A BIBLIA KÖNYVEI – A KÁNON

A Biblia nem az anyagi világ leírására törekszik, hanem a teremtésnek a szellemi világgal, különösen Istennel kapcsolatos részéről közöl több információt. Ha az anyagi szinten akarjuk megragadni a lényegét, akkor nem fogjuk tudni Istent sem megragadni,
hiszen „Isten szellem” (Jn.4,24), és velünk is Szellemét közli (Róm.8,9). A szellemvilág
uralkodik az anyagi világ felett, ennek bizonyítékaként elég csak a bibliai csodákat végignéznünk. Ezért sok olyan keresztény írás küzd az elismerésért, amelyek túlnyomórészt a szellemvilág leírásával foglalkoznak, hiszen azt a természeti ember szemével
nem lehet felfogni. „Lelki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy szellemiképpen ítéltetnek meg.”
(1Kor.2,14)Ezért a Jelenések könyve is sok vihart kavart a korai egyházban, mivel sok
szellemi kijelentést tár elénk, és ezeket csak szellemben lehet megérteni. Ezért elég későn került bele a kánonba, csak Kr.u. 393-ban. Még maga Luther is kétségbe vonta a Zsidókhoz írt levél, a Jakab levél, Júdás könyve és a Jelenések könyvének isteni eredetét,
és taglalta, hogy nem kellene benne lennie a Bibliában.
A Biblia végig hivatkozik olyan könyvekre, amelyek ma nem részei a kánonnak, de úgy
tűnik, hogy a kortárs szerzők utaltak rájuk. Még Jézus idejében sem, illetve az apostolok szolgálatának idejében sem volt meg a mai értelemben vett kánon. Sokkal szélesebb körben ismerték és olvasták ezeket az írásokat, amikből idéztek vagy hivatkoztak
rájuk, például: 4Móz.21,14 – Úr hadainak könyve; Józs.10,13, 2Sám.1,18 – Jásár könyve; 1Kr.29,29 – Gád próféta könyve; 2Kr.9,29 – Nátán próféta könyve; 2Kr.12,15 – Semája
próféta könyve; 2Kr.20,34 – Jéhu könyve; Mt.27,9 – Jeremiás apokrif; ApCsel.7,38 – Jubileumok könyve; 1Kor.2,9 – Origen szerint Illés apokalipszise; Ef.5,14-Illés apokalipszise; 2Tim.3,8 – Jásár könyve; Lk.11,49 – Jásár, Sirák könyve; Júd.1,14-16, Jel.9,14 – Énok
könyve (a felsorolt igehelyek hivatkozásai – amelyek nem találhatók meg közvetlenül
a Bibliában – Albert C. Sundberg – „The old Testament and the early church” revisited
című írásából valók)
De ezek a könyvek mégsem kerültek soha egy szintre az ihletettként elismert írásokkal, ezért nem is kezelték őket azokkal egyenértékűként. Csak azok a könyvek maradtak „benn” a ma ismert protestáns Bibliákban, amelyeket már a zsidóság is, és a korai
egyház is ihletettnek ismert el, jóval a „hivatalos” kanonizáció előtt. Tulajdonképpen a
kanonizáció csak rögzítette az amúgy már általánosan elfogadott könyvek listáját.

ÓSZÖVETSÉG

A kanonizáció folyamatáról keveset tudunk, mivel igen kevés információ áll rendelkezésre ezekből az időkből. Talán az első konkrét példa a törvények ilyen jellegű meglétére Ezsdrás könyvében található, amikor Artaxerxes elbocsátja Ezsdrást Jeruzsálembe (Ezsd.7. fej.), valamint amikor felolvasták a törvényt a nép előtt (Neh.8.-10.fejezet).
A reformáció korának Bibliái az Ószövetséghez a Második Rabbinikus Bibliát használták, a „Mikraot Gedolot” verziót, Ben Hayyim szerkesztésében. Ez volt a standard héber Biblia egészen a modern korig, és az első kiadást Felix Pratensis, egy kereszténnyé
lett zsidó ember készítette. A Második Rabbinikus Biblia kiadója Daniel Bomberg, aki
szintén a judaizmusból tért át a keresztény hitre; ő volt az aki a versek és fejezetek számozását megkezdte a héber Bibliában. Valamint ő kért a pápától nyomtatási engedélyt
1518-ban, amelyet megújított és ismét megkapott 1525-ben. Azonban a zsidók kritikusan fogadták ezt a verziót, mert nem teljesen zsidó munka volt, hanem olyanok is részt
vettek a munkában, akik a judaizmusból tértek át a kereszténységre.
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Ben Hayyim Második Rabbinikus Bibliája mégis széles körben elfogadott lett, mert egy
kiváló és szövegében helyes szerkezetű Héber Biblia, vagyis Ószövetség. A legjobb kéziratokból készült, amelyek elérhetők voltak Ben Hayyim számára, és nagy gondot fordítottak a nyomtatáshoz szükséges betűk elkészítésére is. Ez a Biblia kiállta az idők próbáját, és a modern korig ez volt az alapja minden Ószövetségi fordításnak.
Azonban 1906-ban Rudolf Kittel elkészítette a Biblia Hebraica kiadást, amely az Ószövetség első ún. kritikai szerkesztése. Rudolf Kittelt egyszerűen az irigység vitte arra, hogy
elkészítse a Biblia Hebraicát; ugyanis a görög Újszövetségi szövegnek akkor már létezett a Westcott és Hort által elkészített kritikai kiadása, sok variációval és olvasatbeli eltéréssel. Úgy érezte, hogy szükség van egy ilyen sokoldalú Ószövetségre is. Munkájában elutasította a zsinagógákban használt írásokat, és inkább a Septuagintára, valamint
egyéb más forrásokra támaszkodott. Az általa készített Biblia Hebraica, Ben Hayyim szövegéhez képest kb. 20.000 változtatást tartalmaz.
A Leningrádi kódex a máig fennmaradt legrégebbi teljes héber nyelvű Biblia, amely Kr.u.
1008-1009-ben keletkezett, és a záradéka szerint Kairóban másolták, azonban Kittel a
proletár forradalom miatt ehhez nem férhetett hozzá. Ez a kódex csak jóval később vált
elérhetővé, ezért ezt a kódexet használták később a Biblia Hebraica Stuttgartensia harmadik kiadásához 1937-ben, és 1977-ben is, és ez a Biblia Hebraica Quinta (BHQ – 5.kiadás) alapja, elutasítva minden más szöveget. A mai irányzat pedig afelé mutat, hogy a
Holt-tengeri tekercseket és a Septuagintát tekintsék az Ószövetség történelmileg leghitelesebb bizonyságainak, és várható, hogy az Ószövetség szövege a közeljövőben még
nagyot fog változni. Meg kell említenem, hogy a Vatikáni kódex a legrégebbi Septuaginta
változat, amely a birtokunkban van, és már izraeli egyetemi professzorok is azt hangoztatják, hogy ehhez kellene igazítani az általuk használt Ószövetség szövegét is.
A Septuaginta (LXX), melynek fordítása Aristeas levelének bizonysága szerint Kr.e. 3.
században készült. Sir Lancelot C.L. Brenton állítása szerint, aki angolra fordította a
Septuagintát, jelentős minőségi különbségek vannak az egyes könyvek görög szövegeiben. Úgy tűnik, hogy a legjobb minőségben Mózes öt könyvét fordították. Alexandriai
Philón lehetett az, akinek anyagi forrása és érdeke is fűződhetett a mózesi törvények görögre fordításához, de más könyveket nem fordíttatott le. Ha pedig ez valóban így van,
akkor a Septuaginta keletkezése az időszámítás utánra esik, mivel Alexandriai Philón
kr.e. 25 környékén született. Történet szerint az ószövetség görög fordítása elterjedt volt
a szétszórt zsidóság körében, mégsem találkozunk számos kézirat maradvánnyal. Ez éppen ellentmond az általános nézetnek, hogy Jézus idejében a görög fordítást olvasták
volna szerte a világban. Illetve az ige is arról tesz bizonyságot, hogy még Jézus idejében
is beszéltek Jeruzsálemben héberül, mert a keresztjére héber nyelven írták fel a kárhoztatásának okát (Lk.23,38; Jn.19,20), nem arámi nyelven. De még Pál is, amikor le akarta csendesíteni az ellene fordult tömeget, héberül kezdett el beszélni (ApCsel.21,40).
Ezért óvatossággal kell kezelnünk a Septuagintát, és csak másodlagos szerepe lehet a
maszoréta szövegek mellett.
Melito, Szárdisz püspöke, kr.u. 170-ben, a következő könyveket sorolja fel egy levelében,
mellyel megadja a legrégebbi keresztény ószövetségi kánont: Mózes öt könyve, Józsué,
Bírák, Ruth, a Királyság négy könyve, Krónikák két könyve, Zsoltárok, Salamon példabeszédei és bölcsességei, Prédikátor, Énekek éneke, Jób, a próféták – Ésaiás, Jeremiás, „a tizenkettő egy könyvben”, Dániel, Ezékiel, Ezsdrás (-Nehémiás). Eszter és Jeremiás siralmai hiányoznak. (forrás: Albert C. Sundberg – „The old Testament and the early
church” revisited) Flavius Josephus Apión ellen című könyvében 22 könyvet nevez meg,
mint az írások részei. Ezek pontosan megegyeznek a mai protestáns Ószövetség kanonizált könyveivel.
„Mindössze 22 kötet az, amely az eddig eltelt idő eseményeit jegyzi fel, s amelyeket joggal
tekintünk hitelesnek. A szent könyvek közül ötnek a szerzője Mózes; ezek foglalják magukba a törvényeket és a történeti hagyományokat, az emberi nem keletkezésétől egészen az
ő haláláig. Ez az idő csaknem 3000 évet foglal magába. Mózes halálától Artaxerxésznek,
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Xerxész utódának, a perzsák idejéig Mózes utódai, a próféták jegyezték fel a korunkban
történt eseményeket 13 könyvben. A további négy könyv Istenhez szóló himnuszokat s az
emberek életmódjára vonatkozó intelmeket tartalmaz. Artaxerxész óta egészen a mi időnkig ugyancsak mindent feljegyeztek – ezeket az írásokat mégsem tartjuk az előbbiekkel
azonos hitelességűeknek, mivelhogy megszakadt a próféták pontosan nyilvántartott láncolata.” (Flavius Josephus: Apión ellen — 5.oldal)
A Károli Biblia első kiadása, mivel követte a latin Vulgata szerkezetét, tartalmaz sok
olyan könyvet, amelyek az apokrif iratok közé tartoznak, úgymint Ezsdrás 3.-4., Tóbiás
(Tobit), Judit, Bölcsességek, Sirák, Báruk, Makkabeusok 1.-3. könyvét, Manassé imáját,
valamint Dániel könyvének 13.-14. fejezetét, melyek részei a Septuagintának, de nem
részei a héber kánonnak. Ezek közül maga Károli is több könyv mellé jegyzetben odaírja az aggályait, mert sok olyan ellentmondást tartalmaznak, amelyek a kanonizált könyvekben nem szerepelnek. Szenci Molnár Albert, a Hanau Biblia (1608) szerkezetében
már külön szedte az apokrif írásokat, és a következő megjegyzést fűzte hozzájuk az intő
beszédben:
„Ez apokríphus könyvek minden időben el voltanak választván azoktól a könyvektől, az
mellyek minden ellentmondás nélkül Szent Írásnak tartatnak. [...] Ez könyvek között és
az Szentlélektől származott Szentírás között oly külömbség vagyon, mint az nyilván való
közönséges tanubizonyságlevél között, amelyet bizonyos, választott és esküdt nótárius szerzett és megpecsétlett, és az oly cédula és levél között, az melyet valamely köz és
esmeretlen ember szerzett. [...] De igaz és méltó dolog az, hogy az mi az Istennek lelkétől adatott, feljebb és nagyobbra becsültessék, hogy nem az mi emberektől szereztetik.”
Az apokrif könyvek, amelyek még ma is részei a katolikus Bibliáknak, sok olyan elemet
tartalmaznak, amelyek ellentmondásban vannak a kanonizált igével. Már a reformáció korában is emberi írásoknak tulajdonították őket a protestáns egyházak és tanítók,
ezért mi sem támogatjuk azok megjelenését az Istentől ihletett írásokkal együtt.

ÚJSZÖVETSÉG
A reformáció korának Bibliái mind az ún. Textus Receptus görög szövegén alapultak.
Konstantinápoly 1453-as eleste előtt sok bizánci tudós menekült át Európába, magával
hozva a saját bibliai írásait. A nyugati világ akkor szinte kizárólag a katolikus latin Bibliát használhatta, még egyházi berkeken belül is. Ezért volt nagy hordereje a többségi szövegeken alapuló írásoknak, amelyek mást mondtak, mint a korabeli hivatalos latin Biblia, a Vulgata. Azért lett a Textus Receptus az alapja Luther fordításának, a King
James verziónak, vagy a Károli Bibliának is. Károli maga is említést tesz a latin Ige másságáról az 1590-es kiadás előszavában. Jóval később terjedt el, a 19. század második felétől, az ún. Kritikus Szöveg, amely más forrásokra támaszkodik (más néven először a
Westcott-Hort verzió 1881-ből, majd a Nestlé-Aland verzió 1898-tól). Ma sokan az Újszövetség fordításához a Kritikus Szöveget használják mint alapot. A Textus Receptus és a
Nestle-Aland verziók közötti eltérésekkel bővebben a függelékben foglalkozunk.
Megtartottuk a Károli fordítás alapjául szolgáló Textus Receptus szövegének megfelelő
fordítást. Az Újszövetség mai fordításaival már sokszor nem is csak az a gond, hogy melyik görög szöveget használják, hanem a szavak fordítása tér el a régitől, hivatkozva arra,
hogy egyes szavak ma mást jelentenek. Vagy ami még rosszabb, új teológiai eredményekre hivatkozva változtatnak a szövegen. De ezzel elvész sok olyan jelentés, amire a
mai korszakban talán még nagyobb szükségünk van, mint korábban.
A mai világ egyre több területéről derül ki, hogy a valóság nem úgy van, ahogyan a mai
tudomány tanítja. Egyre inkább kirajzolódik, hogy a Biblia adja meg az egyetlen megbízható világképet, annak mind a látható, mind a láthatatlan részéről. A tudomány egy11

re több területén megelőzi az elmélet a gyakorlatot, és egyre több bizonyítatlan állításra hivatkozik úgy, mint tényre. Ezeknek az elfogadásához azonban a laikusok számára is
hitre van szükség, ráadásul olyan hitre, amely nem tud számonkérni semmilyen erkölcsi normát azoktól, akik ezeket a „tényeket” elénk tárják. Ehhez képest a Biblia viszont
egy „hazudni nem tudó” (Tit.1,2) Istentől adatott az embernek. A jelen világkorszak vége
olyan gonosz lesz, mint amilyen a világ teremtése óta egyszer sem volt. Jézus maga figyelmeztet bennünket, hogy az Ő napja úgy lesz „miként a Noé napjaiban” (Lk.17,2630). Noé napjai sok egyedi vonást hordoznak, amivel érdemes tisztában lenni. Még Jézus is megkérdezte, hogy vajon talál-e majd hitet (Lk.18,8) amikor visszajön. Egy ilyen
világra csak a Biblia tud minket felkészíteni. Csak a Bibliában van meg a tiszta igazság.
Komoly hitetés jön a világra. Akkora, hogy ha lehet még Isten választottait is elhitesse
(Mt.24,24). Ezen a hitetésen sokan dolgoznak, és fel kell ismernünk, hogy az emberek
mellett szellemi lények is dolgoznak ezen (1Tim 4,1; Ef 6,12; Dán 10,20). Ezért fel kell vérteznünk magunkat mind Isten ismeretével (Jn.17,3), mind az Ige ismeretével (Hós.4,6),
mind Isten Igéjének kijelentéseivel, hogy megfeleljünk Jézus figyelmeztetésének: „Amiket nektek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk.13,37)
Károli eredeti munkája vitathatatlan érdemeket szerzett, lévén az első teljes Biblia amit
magyarul lehetett olvasni. Azonban a készítés körülményei, illetve más külső indokok
miatt nem lett teljesen olyan, mint amilyen lehetett volna. Ezért lett kicsit más a Hanau
Biblia és a Váradi Biblia is vagy az 1908-as kiadás, és ezért más ez is kicsit. Reményeink
szerint a reformáció korának Bibliái méltó utódra lelnek ebben a kiadásban.
Az Úr mindent megadott ahhoz, hogy jól sikerüljön ez a munka, ezért Övé minden dicsőség!
Ami fogyatékosság van benne, az tőlünk van.
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak az Atyja”.
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Váradi Biblia előszó (részlet) 1660
Keresztyén olvasó, az Istennek szentséges munkája, méltóságos beszéde, nem szűkölködik ugyan emberi mentegető palást, avagy simogató ajánlás nélkül; de mivel ritkán
esik még az üdvösség eszközei körül is oly tiszta szándék, melyhez a veszettség miatt gonosz gyanú nem férne; ritka az oly használatos munka, melyben a Mumus gáncsot nem
találna, hogy a nyomtatást néző holmi aprólék dolgokban magad is meg ne ütközzél, ez
egynéhány pontról megintetned szükségnek ítéltem.
I. Arra kellene minden szent buzgósággal igyekeznünk, hogy minél tisztább és hibátlanabb Biblia jönne szemünk elé és forogna kezünkben, tudva, hogy ez egy kiváltképpen
való fegyverünk minden lelki ellenségeink ellen: de erre való derék gondviselést, az Istennek a mi sok bűneinkért ránk omlott méltó haragja, e néhány esztendőkben sokféleképpen akadályozta meg. És jóllehet e szent kincs és fegyver a mi igaz hitű és vallású Eklézsiánkban, valósága esszenciája szerint nyelvünkön való fordításban is meg
van: mindazonáltal annak teljesebb mértékét, tökéletesebb állapotát szívesen kívánnunk igen méltó, ha szintén azt a tökéletességet nem remélhetjük is, mely minden hibát
kirekesztene, amint hogy nem is lehet olyan fordítás, amelyben valami fogyatkozás, ha
csak kicsiny is, nem esne. Most azért e nyomtatás nem új fordítás, hanem a régi, mindazonáltal némely szavak helyébe (de ez is ritkán lett) alkalmasabbak tetettek. De így is
ebben, a régivel együtt, hogy fogyatkozások nem találtatnának, tagadhatatlan: melyet
leginkább azok jegyezhetnek meg, akik az eredeti betűkben, a zsidó és görög nyelvekben tudósabbak, kiknek vigyázó munkálkodásuk a Szent Biblia körül mindenkor, s most
is megkívántatott volna.
II. A apokrifok ki nem nyomtatása, képtelenség, nem szánt-szándék: mivel sem idő, sem
papír, sem költség arra való nem volt, az országnak is villongásban lévén dolga, jobbnak
ítéltetett, hogy a kétség kívül való Szent Írás bocsáttasson ki a közösség hasznára, mintsem véka alatt tartasson, a kétségben forgó apokrif könyvekbeli históriákért, és emberi oktatásokért. Ha azért Isten arra való időt enged, és nyomorult országunknak elvesztett békességét megadja, lévén illendő költség azoknak kinyomtatására is, abban sem
lesz hátramaradás.
[...]
IV. Hogy pedig ilyen nagy formában nyomtattassék; az említett üdvözült öregebbik Gróf
Betlen Istvánnak e tipográfiának, és a Biblia nyomtatásának fő és első patrónusának
testamentumában letett kívánsága volt; egyszersmind pedig a tanítóknak tetszése, és
az eklézsiának is szüksége kívánta: Mert Isten kegyelméből már némely lelki tanítóknak
jó példa adása által elkezdődött csaknem minden nevezetesebb eklézsiában a Bibliának közönséges helyen való olvasása és magyarázata: hogy a hajlott idejű és a szemek
világában homályosodottabb lelki tanítók is inkább előmehessenek tisztükben a nagyobb betűkkel való nyomtatás által. Ide járult, a kisebb formában is kinyomtatásának,
Isten kívánt békességünket megadva, jó reménysége.
Ezeket így értve, kedves olvasó, míg jobb időket ád Isten kegyelméből érhetnünk, élj ezzel épülni igyekező szívvel. Hol hibákat találsz benne, főképpen melyek az én erőtlenségem, és e nyomorúságos nyughatatlan bolygó állapotban sok rendbeli bajos és káros költözködéseim miatt estek, azokat vagy magadtól jobbítsad, vagy ahol magadtól el
nem igazodhatsz, vannak Isten által tudós lelki tanítók, tudósabb Commentatiusok, élj
azokkal, és eligazítanak. Csak hogy megtudd, hogy a Szent Lélek megvilágosító kegyelme nélkül homályos a Jézus Krisztus evangéliuma, azoknak tudniillik, akiket e világnak
istene megvakított, s nem fényesedhet nekik az evangéliumnak dicsőséges ragyogó világa. Azért szüntelenül könyörögj a Dáviddal, hogy Isten nyissa fel a te lelki szemeidet,
hogy láthassad az ő csodálatos dolgait. Zsolt.119,18; Ef.1,12.17.18.19.
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MÓZES ELSŐ KÖNYVE

amelyet magyarul Teremtés könyvének neveznek
A Genesis
Az első könyvben Mózes megírja e világnak, és e világon az egyháznak kezdetét, növekedését, tudományát és isteni szolgálatát. Név szerint megírja Ádám, Noé, Ábrahám,
Izsák, Jákob és József történetét, amelybe belefoglal kétezer háromszázhatvannyolc esztendőt.

1

Az első fejezetben Mózes megírja történet szerint az egész világ teremtését,
azaz, hogy nem volt e világ öröktől fogva,
és nem véletlenül lett, hanem bizonyos időben, minden benne lévő látható és láthatatlan testtel együtt Istentől teremtetett az Ő
hatalmas beszéde által hat napon. Nem valami dologból, hanem a semmiből; és a teremtés cselekedete az Isten örökkévalóságának, hatalmasságának és bölcsességének tükre.

1
Jób 38,4;
Zsolt 33,6;
Zsolt
136,5;
ApCsel
14,15;
ApCsel
17,24;
Zsid 11,3;
Jel 10,6;

6
Zsolt 33,6;
Zsolt
104,2;
Zsolt
136,5;
Péld 8,28;
Ésa 42,5;
Jer 10,12;
Jer 51,15;
7
Zsolt 33,7;
Zsolt
136,6;
Zsolt
148,4;
Péld 8,24;
9
Jób 26,10;
Jób 38,8;
Zsolt 24,2;
Zsolt
136,6;

1 Kezdetben teremtette Isten a men�nyet és a földet.
2 A föld pedig ékesség nélkül való és
puszta volt, és sötétség volt a mélység
színén, és az Isten Szelleme táplálta a
vizeket.
3 Akkor mondta Isten: Legyen világosság: és lett világosság.
4 És látta Isten, hogy jó a világosság:
és elválasztotta Isten a világosságot a
sötétségtől.
5 És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának: és lett este és lett reggel, első nap.
6 És mondta Isten: Legyen kiterjesztett
erősség a víz között, amely elválasztja
a vizeket a vizektől.
7 Elkészítette tehát Isten a kiterjesztett
erősséget, ami elválasztotta a kiterjesztett erősség alatt való vizeket a kiterjesztett erősség felett való vizektől. És
úgy lett.
8 És nevezte Isten a kiterjesztett erősséget égnek: és lett este, és lett reggel,
második nap.
9 Azután mondta Isten: Gyűljenek
egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz. És
úgy lett.
10 És nevezte Isten a szárazat földnek;
az egybegyűlt vizeket pedig tengernek
nevezte. És látta Isten, hogy jó.

11 Továbbá mondta Isten: Hajtson a
föld gyenge füveket, maghozó füveket, gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöket hozzanak az ő nemük szerint,
amelyben legyen nekik magjuk e földön. És úgy lett.
12 Hajtott ezért a föld gyenge füveket,
maghozó füveket az ő nemük szerint,
és gyümölcstermő fákat, amelyek gyümölcsében mag van az ő nemük szerint. És látta Isten, hogy jó.
13 És lett este és lett reggel, harmadik
nap.
14 És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég kiterjesztésén, hogy különbséget tegyenek a nappal és az éjszaka közt: és legyenek jelek, és meghatározói az ünnepeknek, napoknak
és az esztendőknek.
15 Legyenek világításra az ég kiterjesztésén, hogy világítsanak a földre.
És úgy lett.
16 Elkészítette tehát Isten a két nagy
világító testet: a nagyobbik világító
testet, hogy világítson nappal és a kisebbik világító testet, hogy világítson
éjjel; és a csillagokat.
17 És helyezte Isten azokat az ég kiterjesztésére, hogy világítsanak a földre;
18 Hogy vezetői legyenek a nappalnak és az éjszakának, és elválasszák a
világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó.
19 És lett este és lett reggel, negyedik
nap.
20 Azután mondta Isten: Hozzanak a
vizek élő állatokat; és madarak repdessenek a föld felett, az ég kiterjesztésének színén.
21 És teremtette Isten a nagy cethalakat és minden úszó élő állatot, amelyeket a vizek hoztak az ő nemük szerint,
és minden repdeső szárnyas állatot az
ő nemük szerint. És látta Isten, hogy jó.
15

14
Zsolt 136,7;

15
5Móz 4,19;
Jer 31,35;

1 Mózes 1. 2.
22
1Móz 8,17;

27
1Móz 5,1;
1Móz 9,6;
Mt 19,4;
1Kor 11,7;
Ef 4,24;
Kol 3,10;
28
1Móz 8,17;
1Móz 9,1-2;
1Móz 9,7;
29
1Móz 9,3;
Zsolt
104,14-15;
Zsolt
115,16;
30
Zsolt
104,14;

31
5Móz 32,4;
Mrk 7,37;

22 És megáldotta azokat Isten, ezt
mondva: Gyümölcsözzetek és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a repdeső állatok is szaporodjanak
a földön.
23 És lett este és lett reggel, ötödik nap.
24 Azután mondta az Isten: Hozzon a
föld élő állatokat nemük szerint: barmokat, csúszómászó állatokat és földi vadakat az ő nemük szerint. És úgy
lett.
25 Elkészítette azért Isten a földi vadakat az ő nemük szerint, barmokat az ő
nemük szerint, és a földön csúszómászó minden állatot az ő nemük szerint.
És látta Isten, hogy jó.
26 Azután mondta Isten: Teremtsünk
embert a mi képünkre és hasonlóságunkra; és uralkodjon a tenger halain,
az ég madarain, a barmokon, mind az
egész földön, és a földön csúszómászó
mindenféle állaton.
27 Teremtette azért Isten az embert az
Ő képére, Isten képére teremtette azt:
férfivá és asszonnyá teremtette őket.
28 És megáldotta Isten őket, és mondta nekik Isten: Gyümölcsözzetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és
hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állaton.
29 És mondta Isten: Íme nektek adok
minden maghozó füvet az egész föld
színén, és minden gyümölcstermő és
maghozó fát, hogy az legyen nektek
eledelül.
30 A föld minden vadjának pedig, és
az ég minden madarának, és a földön csúszómászó mindenféle állatnak, amelyekben élő lélek van, a földnek minden füvét adtam eledelül. És
úgy lett.
31 És látta Isten, hogy minden amit teremtett, íme igen jó. És lett este és lett
reggel, hatodik nap.
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Isten megszenteli a hetedik napot, melyen megnyugodott. Mózes bővebben
beszél Isten harmadik és hatodik napi teremtéséről, és hogyan helyezte az első embert a Paradicsomba parancsolatot adva
neki; végül megírja a szent házasság teremtését.

16

1 Azért elvégeztetett az ég és a föld, és
azok minden serege.
2 Mikor pedig elvégezte Isten hetednapon az Ő munkáját amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától amelyet készített.
3 És megáldotta Isten a hetedik napot,
megszentelve azt; mivelhogy azon
szűnt meg minden munkájától, melyet
teremtett az Isten, hogy azt bevégezze.
4 Ezek a mennynek és földnek kezdetei, amikor teremtettek. Mikor az ÚR
Isten a földet és a mennyet teremtette,
5 Még semmiféle mezei fa sem volt
a földön, és még semmiféle mezei fű
sem hajtott ki, mert az ÚR Isten nem
bocsátott esőt a földre; és ember sem
volt, aki a földet művelje;
6 A földből semmi nedvesség sem jött
még fel, hogy megnedvesítette volna
az egész föld színét.
7 Formálta pedig az ÚR Isten az embert a földnek porából, és az ő orrába
életnek leheletét lehelte. Így lett az ember élő lélekké.
8 És palántákkal szépen felékesített az
ÚR Isten egy kertet Édenben, napkelet
felől, és abba helyezte az embert, akit
formált.
9 És nevelt az ÚR Isten a földből mindenféle fát, melyben az ember szeme
gyönyörködhet, és eledelre jót, az élet
fáját is a kert közepén, és a jó és gonosz
tudásának fáját.
10 Folyóvíz jött pedig ki Édenből e kert
megnedvesítésére; és onnan ágazott el
úgy, hogy négy folyónak lett fejévé.
11 Az elsőnek neve Pisón, ez az amely
megkerüli Havilah egész földjét, ahol
az arany terem.
12 És annak a földnek aranya igen jó;
ott van a bdelliom fa és az ónix nevű
kő.
13 A második folyóvíz neve pedig
Gihon; ez az amely megkerüli az egész
Khús földjét.
14 És a harmadik folyóvíz neve
Hiddekel; ez az amely Asszíria napkelet felőli részére folyik. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz.
15 És vette az ÚR Isten az embert, és
helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.
16 És parancsolt az ÚR Isten az embernek, ezt mondva: E kert minden fájának gyümölcséből szabadon egyél.

2
2Móz
20,11;
2Móz 31,17;
3Móz 23,3;
5Móz 5,14;
Zsid 4,4;

5
1Móz 3,23;
Zsolt
104,14;

7
1Kor 15,45;
1Kor 15,47;

9
Jel 2,7;

1 Mózes 2. 3.

22
1Kor 11,8;
23
Mal 2,14;
Ef 5,30-31;
24
Mt 19,5;
Mrk 10,7;
1Kor 6,16;
Ef 5,28-29;
Ef 5,31;
25
1Móz 3,7;

17 De a jó és gonosz tudása fájának
gyümölcséből ne egyél, ami e fának
gyümölcse, mert amely napon eszel
arról, halálnak halálával halsz meg.
18 Ezt is mondta az ÚR Isten: Nem jó
az embernek egyedül lenni; szerzek
neki segítőtársat, aki mindig előtte legyen.
19 Mert mikor formált az ÚR Isten
a földből mindenféle mezei vadat,
és mindenféle égi madarat, és elvitte Ádámhoz, hogy lássa milyen névvel nevezze azokat; mert amely nevet
adott Ádám az élő állatnak, az annak
neve.
20 És mikor Ádám nevet adott minden
baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak: Ádámhoz hasonló
segítőt nem talált.
21 Ezért bocsátott az ÚR Isten mély álmot Ádámra és elaludt, akkor kivett
egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét.
22 És az ÚR Isten azt az oldalbordát
amelyet kivett Ádámból, asszonnyá
alkotta, és Ádámhoz vitte őt.
23 És mondta Ádám: Most már találtam magamhoz illő társat, aki az én
csontomból való csont, és húsomból
való hús: ezt asszonyembernek nevezzék, mert e férfiemberből vétetett.
24 Ezért elhagyja a férfi atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy hústestté.
25 Mindketten pedig meztelenek voltak, Ádám és az ő felesége, és nem szégyellték.
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Mózes leírja, hogy hogyan csalta meg
és ejtette el az irigy ördög a mi első
szüleinket kígyó képében, és a bűnre hajtva őket méltókká tette az Isten haragjára,
átokra és kárhozatra. Azután az Isten ígéreteit írja le, az Ő Fiának elbocsátását az
elveszett emberek váltságára.
1 A kígyó pedig minden mezei vadnál
ravaszabb volt, melyet az ÚR Isten teremtett, és ez mondta az asszonynak:
Csakugyan azt mondta Isten, hogy
e kert fáinak egyik gyümölcséből se
egyetek?
2 És mondta az asszony a kígyónak: A
kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3 De annak a fának gyümölcséből
amely a kert közepén van, azt mondta

Isten: abból ne egyetek, ne is érintsétek
azt, hogy meg ne haljatok.
4 Akkor mondta a kígyó az asszonynak: Nem haltok meg halálnak halálával;
5 De tudja az Isten, hogy amely napon
esztek abból, megnyílnak a szemeitek
és olyanok lesztek mint az istenek: jónak és gonosznak tudói.
6 Mikor ezért látta az asszony, hogy jó
annak a fának gyümölcse eledelre, és
kedves a szemnek, és kívánatos a bölcsesség megnyeréséért: szakított annak gyümölcséből és evett, és adott a
férjének is, hogy együtt egyenek, és az
is evett.
7 Akkor mindkettőjük szemei megnyíltak és észrevették, hogy meztelenek;
ezért fügefa levelet aggattak össze, és
körülkötőket csináltak maguknak.
8 És mikor hallották az ÚR Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben
járt; elrejtette magát Ádám és az ő felesége az ÚR Isten elől a kert fái között.
9 Szólította ugyanis az ÚR Isten Ádámot, és mondta neki: Hol vagy?
10 Aki mondta: A Te szavadat hallottam a kertben és féltem, mivelhogy
meztelen vagyok, és elrejtőztem.
11 És mondta Ő: Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Ettél annak
a fának gyümölcséből, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
12 Akkor mondta Ádám: Ez az as�szony, akit mellém adtál, ő adott nekem annak a fának gyümölcséből, és
ettem.
13 És akkor mondta az ÚR Isten az as�szonynak: Mit cselekedtél? És mondta
az asszony: Az a kígyó csalt meg engem, és úgy ettem.
14 És mondta az ÚR Isten a kígyónak:
Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott
légy minden barom és minden mezei
vad között; hasadon járj, és port egyél
életed minden napjában.
15 Ezenfelül ellenségeskedést szerzek
közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között: az a
fejedet széttapossa, te pedig annak sarkát mardosod.
16 Az asszonynak mondta: Nagyon
megsokasítom a fájdalmaidat, a viselősséged fájdalmait is, fájdalommal
szülsz magzatokat. Sőt ezentúl a te
17
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Jn. 8,44;
2Kor 11,3;

6
Róm 5,12
Róm
5,14-15;
1Tim 2,14;

7
1Móz 2,25;

10
Jób 23,15;
1Ján. 3,20;
Jel
3,17-18;
Jel 16,15;

13
Jel 12,13;

15
Mt 4,1;
Kol 2,15;
1Ján. 3,8;
16
1Kor
14,34;
1Tim
2,11-12;
Tit 2,5;
1Pét 3,6;

1 Mózes 3. 4.
akaratod a te férjed birtokában lesz, ő
pedig uralkodik rajtad.
17 Ádámnak pedig mondta: Mivelhogy
hallgattál a feleséged szavára és ettél
annak a fának gyümölcséből, amelyről
azt parancsoltam, hogy ne egyél arról:
Átkozott legyen a föld temiattad, fáradságos munkával egyed annak gyümölcsét életed minden napjában.
18 Tövist és bogáncskórót teremjen neked; és egyed a mezőnek füvét.
19 Arcod verítékével egyed a kenyeredet, amíg földdé nem leszel, mert abból vétettél: mert por vagy és porrá
kell lenned.
20 Ádám pedig Évának nevezte feleségét, mivelhogy ő lett minden élőnek
anyja.
21 És mikor csinált az ÚR Isten Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat,
melyekbe felöltöztette őket:
22 Mondta az ÚR Isten: Íme az ember
olyanná lett mint közülünk egy, jót és
gonoszt tudva. Most azért, hogy kezeit kinyújtva ne vegyen az élet fájának
gyümölcséből, és abból ne egyen, hogy
örökké éljen:
23 Kiküldte őt az ÚR Isten az Éden
kertjéből, hogy művelje a földet,
amelyből vétetett.
24 Miután kiűzte az embert, az Éden
kertjének keleti oldala felől kérubokat
helyezett és a villogó pallos lángját,
hogy őrizzék az élet fájának útját.
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Káin megöli Ábelt, amiért Isten kirekeszti Káint az ő atyjának háza népe
közül. Azután Mózes megírja a Káin háza
népének szaporodását. Végül megírja az
Ádám háza népének szaporodását is, és a
szent gyülekezet kezdetét.

4
Zsid 11,4;

1 Azután ismerte Ádám az ő feleségét
Évát, aki fogadott méhében és szülte Kaint, és mondta: Nyertem férfit az
ÚRtól.
2 És ismét szülte annak atyjafiát, Ábelt.
És Ábel juhok pásztora lett, Kain pedig
földművelő.
3 Történt pedig idő múltával, hogy
Kain ajándékot vitt az ÚRnak a föld
gyümölcséből.
4 És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És
tekintett az ÚR Ábelre és az ő ajándékára.
18

5 Kainra pedig és az ő ajándékára nem
tekintett, amiért Kain haragra gerjedt
és lecsüggesztette a fejét.
6 És mondta az ÚR Kainnak: Miért
gerjedtél haragra? és miért csüggesztetted le a fejed?
7 Ha jól cselekszel, vajon nem leszel-e
kedves? Ha pedig nem jól cselekszel, a
te bűnöd az ajtó előtt leselkedik, és az
ő indulata ellened van; de neked hatalmad van rajta.
8 És szólt és beszélt Kain Ábellel az ő
atyjafiával. És mikor a mezőn voltak,
Kain Ábelre támadt, az ő atyjafiára, és
megölte őt.
9 És mondta az ÚR Kainnak: Hol van
Ábel a te atyádfia? Ő pedig mondta:
Nem tudom, vagy őrzője vagyok-e az
én atyámfiának?
10 Mondta pedig az ÚR: Mit cselekedtél? Atyádfiának vére kiált hozzám a
földről.
11 Most azért átkozott légy: kirekesztett e földről, mely megnyitotta a száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét a te kezedből.
12 Mikor a földet műveled, ne adja az
többé neked az ő gyümölcsét, bujdosó
és vándorló légy a földön.
13 Akkor mondta Kain az ÚRnak: Nagyobb az én büntetésem, semhogy elhordozhatnám.
14 Íme elűzöl engem ma e föld színéről, és az arcod elől el kell rejtőznöm;
bujdosó és vándorló leszek a földön, és
akkor akárki talál rám, megöl engem.
15 És mondta neki az ÚR: Sőt, inkább
aki megöli Kaint, hétszeresen megbüntetik. És megbélyegezte az ÚR Kaint,
hogy senki meg ne ölje aki rátalál.
16 És elment Kain az ÚR arca elől, és
letelepedett Nód földjén, Éden keleti
részében.
17 És ismerte Kain az ő feleségét, az
pedig fogadott méhében és szülte
Hánókhot. És épített várost, és nevezte azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.
18 És Hánókhnak fia lett, Irád: És Irád
nemzette Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzette Methusáelt, és Methusáel
nemzette Lámekhet.
19 Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Czilla.
20 És szülte Háda Jábált. Ez volt a sátorban lakók és barompásztorok atyja.
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Jón 4,4;

8
Mt 23,35;
1Ján 3,12;
Júd 11;
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Zsid 12,24;
Jób 16,18;
Ésa 26,21;
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Péld 28,17;
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Jób
15,20-21;

1 Mózes 4. 5.

24
1Móz 4,15;

21 Az ő atyjafiának pedig Jubál volt a
neve: ez volt a hegedülés és lantolás
mestereinek atyja.
22 Czilla pedig Tubálkaint szülte,
aki a réz- és vasszerszámok mesterségét tanította; és Tubálkain húgát,
Nahamát.
23 Akkor mondta Lámekh az ő feleségeinek: óh Háda és Czilla, halljátok
meg az én szavam, Lámekh feleségei
hajtsátok füleiteket az én beszédemre:
az embert megölöm az én sebemért, és
az ifjat az én kék foltomért.
24 Ha Kainért hétszeresen áll bosszút
Isten, Lámekhért hetvenhétszeresen.
25 Ádám pedig ismét ismerte az ő feleségét, és szült neki fiút, és Séthnek
nevezte az ő nevét: mert adott nekem
az Isten más magot Ábel helyett, akit
Kain megölt.
26 Séthnek is született fia, és Énósnak
nevezte az ő nevét. Akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét.
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Mózes felírja Ádám fiának, Séthnek fiait, unokáit és azok családjának fejeit
egészen Noéig.

1
1Móz 1,26;
1Móz 9,6;
1Kor 11,7;
2
Mt 19,4;
Mrk 10,6;
Mal 2,15;

4
1Krón 1,1;

6
1Móz 4,26;

9
1Krón 1,2;

1 Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremtette Isten az
embert, Isten hasonlóságára teremtette azt.
2 Férfivá és asszonnyá teremtette őket,
és megáldotta őket és embernek nevezte az ő nevüket, amely napon teremtettek.
3 Élt pedig Ádám százharminc esztendőt, amikor nemzette az ő fiát az ő képére és hasonlóságára, és Séthnek nevezte annak nevét.
4 Ádám napjai miután Séthet nemzette, nyolcszáz esztendő volt, és nemzett
fiakat és lányokat.
5 És Ádám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő volt, és meghalt.
6 Élt pedig Séth százöt esztendőt, és
nemzette Énóst.
7 És élt Séth, miután Énóst nemzette,
nyolcszázhét esztendeig, és nemzett fiakat és lányokat.
8 És Séth egész életének ideje kilencszáztizenkét esztendő volt, és meghalt.
9 Élt pedig Énós kilencven esztendőt,
és nemzette Kénánt.
10 És élt Énós, miután Kénánt nem-

zette, nyolcszáztizenöt esztendeig, és
nemzett fiakat és lányokat.
11 És Énós egész életének ideje kilencszázöt esztendő volt, és meghalt.
12 Élt pedig Kénán hetven esztendőt,
és nemzette Mahalálélt.
13 És élt Kénán, miután Mahalálélt
nemzette, nyolcszáznegyven esztendeig, és nemzett fiakat és lányokat.
14 És Kénán egész életének ideje kilencszáztíz esztendő volt, és meghalt.
15 Élt pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzette Járedet.
16 És élt Mahalálél, miután Járedet
nemzette, nyolcszázharminc esztendeig, és nemzett fiakat és lányokat.
17 És Mahalálél egész életének ideje
nyolcszázkilencvenöt esztendő volt, és
meghalt.
18 Élt pedig Járed százhatvankét esztendőt, és nemzette Énókhot.
19 És élt Járed, miután Énókhot nemzette, nyolcszáz esztendőt, és nemzett
fiakat és lányokat.
20 És Járed egész életének ideje kilencszázhatvankét esztendő volt, és meghalt.
21 Élt pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzette Methuséláht.
22 Énókh pedig szüntelen az Istennel
járt, miután Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig, és nemzett fiakat
és lányokat.
23 És Énókh egész életének ideje háromszázhatvanöt esztendő lett.
24 És mivel Énókh szüntelen az Istennel járt, nem találták sehol, mert az Isten felragadta őt.
25 Élt pedig Methusélah száznyolcvanhét esztendőt és nemzette Lámekhet.
26 És élt Methusélah, miután Lámekhet
nemzette, hétszáznyolcvankét esztendőt, és nemzett fiakat és lányokat.
27 És Methusélah egész életének ideje
kilencszázhatvankilenc esztendő volt,
és meghalt.
28 Élt pedig Lámekh száznyolcvankét
esztendőt, és nemzett fiút.
29 És nevezte azt Noénak, ezt mondva:
Ez vigasztal meg minket a mi munkáinkból és a mi kezünk fáradságából e
földön, melyet megátkozott az ÚR.
30 És élt Lámekh, miután Noét nemzette, ötszázkilencvenöt esztendőt, és
nemzett fiakat és lányokat.
31 És Lámekh egész életének ideje hét19

18
1Krón 1,3;

21
Júd 14;
22
1Móz 6,9;
1Móz 17,1;

24
2Kir 2,11;
Zsid 11,5;

1 Mózes 5. 6. 7.
százhetvenhét esztendő volt, és meghalt.
32 És mikor Noé ötszáz esztendős
volt, nemzette Noé Sémet, Khámot és
Jáfetet.
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Isten haragja felgerjedt e világ ellen az
emberek és Isten fiai magjának összekeveredéséért, ezek házasságából származók
kegyetlenségéért és e világ sok gonoszságáért. Isten elvégezte magában, hogy elveszíti a világot, bár a bűnbánatra hagy bizonyos időt, tudniillik százhúsz esztendőt.
Parancsol Noénak, hogy csináljon bárkát,
amelyben megmarad egész háza népével és
az arra rendelt állatokkal együtt, hogy azok
magva mindenestől el ne vesszen.

5
1Móz 8,21;
Jób 15,16;
Péld 6,14;
Jer 17,9;
Mt 15,19;
Róm
3,10-12;
Róm 8,6;

9
1Móz 5,22;

1 Mikor pedig az emberek szaporodni
kezdtek a föld színén, és azok lányokat nemzettek:
2 Látták az Isten fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mindazok közül, akiket megkedveltek.
3 Ezért azt mondta az ÚR: Soha többé
nem küzd az én szellemem az emberrel, merthogy ő hústest; és az ő napjai
százhúsz esztendő lesz.
4 Óriások voltak a földön abban az
időben, még azután is, mikor az Isten
fiai egyesültek az emberek lányaival,
és azok szültek nekik. Ezek azok a hatalmasok, akik régen híres-neves emberek voltak.
5 És látta az ÚR, hogy nagy az ember
gonoszsága a földön, hogy szíve minden gondolata és indulata szüntelen
csak gonosz.
6 Megbánta azért az ÚR, hogy az embert teremtette a földön, és bánkódott
az Ő szívében.
7 És mondta az ÚR: Eltörlöm az embert a föld színéről, akit teremtettem;
az embertől fogva a baromig, a csúszómászó állatig, és az ég madaráig, mert
bánom, hogy azokat teremtettem.
8 De Noé kegyelmet talált az ÚR előtt.
9 Noénak pedig ez a története: Noé
igaz, tökéletes férfi volt az ő idejében
élő emberek között. Szüntelen Istennel
járt Noé.
10 És nemzett Noé három fiút: Sémet,
Khámot és Jáfetet.
11 A föld pedig megfertőztetett lett Isten előtt, és megtelt a föld erőszakkal.
20

12 Tekintett azért Isten a földre, és íme
az fertőzött lett, mert minden hústest
megfertőzte az ő útját a földön.
13 Mondta azért Isten Noénak: Minden hústest vége elérkezett előttem,
mert a föld erőszakkal telt meg miattuk: ezért íme elvesztem őket a földdel együtt.
14 Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában,
és szurokkal kend meg belül és kívül.
15 És ilyen formára csináld pedig azt: A
bárka hossza háromszáz sing legyen, a
szélessége ötven sing, és a magassága
harminc sing.
16 Ablakokat csinálj a bárkán, és egy
singnyire hagyd azt felülről; a bárka
ajtaját pedig oldalt csináld; alsó-, közép-, és harmadpadlásúvá csináld azt.
17 Én pedig íme özönvizet hozok e
földre, hogy elveszítsek minden hústestet, amelyben élet lehelete van az ég
alatt; minden ami e földön van, elvész.
18 De veled szövetséget kötök, hogy
bemenj a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és fiaid feleségei veled.
19 És minden élő állatból, minden hústestből, mindenből egy párt vigyél be
a bárkába, hogy veled együtt életben
maradjanak: hímet és nőstényt.
20 A madarak közül az ő nemük szerint, a barmok közül az ő nemük szerint és a föld minden csúszómászó állatai közül az ő nemük szerint; minden
állatból egy pár menjen be hozzád,
hogy életben maradjanak.
21 Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is,
azoknak is eledelül legyen.
22 És úgy cselekedett Noé ahogy Isten parancsolta neki, mindent úgy cselekedett.

18
1Pét 3,20;
2Pét 2,5;

22
1Móz 7,5;
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Bemegy Noé a bárkába minden háza népével együtt, és mindazokkal az állatokkal, melyet Isten magnak meg akart hagyni. És az özönvíz elindul, mely az egész világot beborítja, melyben előtűnik az Isten
igazsága, irgalmassága és e világról való
gondviselése.
1 Mondta az ÚR Noénak: Menj be te
és egész házad népe a bárkába: mert
téged láttalak igaznak magam előtt e
mostani nemzedékben.

1
1Móz 6,9;
2Pét 2,5;

1 Mózes 7. 8.
2
3Móz
11,1-47;

5
1Móz 6,22;

7
Mt 24,38;
Lk 17,27;
1Pét 3,20;

2 Minden tiszta baromból hetet-hetet vigyél be, hímet és nőstényét; de
amely állatok tisztátalanok, azokból
kettőt-kettőt, hímet és nőstényét.
3 Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magjuk maradjon az egész föld színén.
4 Mert hét nap múlva esőt bocsátok a
földre negyven nap és negyven éjjel;
és eltörlök a föld színéről minden élőt,
melyet teremtettem.
5 Ezért Noé mindent úgy cselekedett,
ahogy az ÚR megparancsolta neki.
6 Noé pedig hatszáz esztendős volt,
mikor özönvíz lett a földön.
7 Bement azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és vele fiainak feleségei a bárkába az özönvíz elől.
8 A tiszta barmok közül, és a tisztátalan barmok közül, a madarak közül, és
minden földön csúszómászó állat közül,
9 Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: ahogy Isten megparancsolta Noénak.
10 És történt pedig hetednapra, hogy
megjött az özönvíz a földre.
11 Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap
tizenhetedik napján, ezen a napon fakadt fel a nagy mélység minden forrása, és az egek csatornái megnyíltak.
12 És esett az eső a földre negyven nap
és negyven éjjel.
13 Azon a napon ment be Noé, Sém,
Khám és Jáfet, Noé fiai, és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velük
együtt a bárkába.
14 Ők, és minden vad az ő neme szerint, és minden barom az ő neme szerint, és minden csúszómászó állat,
mely csúszik-mászik a földön, az ő
neme szerint, és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár,
minden szárnyas állat.
15 Párosan mentek be Noéhoz a bárkába minden hústestből, amelyben élet
lehelete volt.
16 Amelyek pedig bementek, hím és
nőstény ment be minden hústestből,
ahogy Isten parancsolta neki: és az ÚR
bezárta utána az ajtót.
17 Mikor az özönvíz negyven napig
volt a földön, annyira növekedtek a vizek, hogy felvették a bárkát és az felemelkedett a földről.

18 A vizek pedig áradtak és egyre növekedtek a földön, és a bárka a víz színén járt.
19 Azután a vizek hatalmasan erőt vettek a földön, és a legmagasabb hegyek
is mind elboríttattak, melyek az egész
ég alatt voltak.
20 Tizenöt singgel növekedtek a vizek
feljebb a hegyeknél, miután a hegyek
elboríttattak.
21 És odaveszett minden földön járó
hústest, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat, és minden ember.
22 Mindaz, aminek orrában élet lehelete volt, a szárazon valók közül mind
meghalt.
23 És eltörölt az Isten minden élőt,
amely a föld színén volt, az embertől
a baromig, a csúszómászó állatig, és
az égi madárig; minden eltöröltetett
a földről, és csak Noé maradt meg, és
azok akik vele voltak a bárkában.
24 És erőt vettek a vizek a földön, százötven napig.
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Az özönvíz elmúlik, a föld megszárad,
Noé minden háza népével és minden
állattal kijön a bárkából. Az Istennek áldoznak hálaáldozattal.
1 Megemlékezett pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely vele volt a bárkában: és szelet bocsátott az Isten a földre, és a vizek elapadtak.
2 És bezárultak a mélység forrásai és
az ég csatornái, és megszűnt az eső az
égből.
3 És eltávoztak a vizek a földről folyton fogyva, és százötven nap múlva
megfogyatkoztak a vizek,
4 Annyira, hogy a bárka a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján
megfeneklett az Ararát hegyei között.
5 A vizek pedig folyton fogytak a tizedik hónapig; a tizedikben, a hó első
napján meglátszottak a hegyek csúcsai.
6 És negyven nap múlva kinyitotta
Noé a bárka ablakát, amit csinált.
7 És kibocsátotta a hollót, és az elrepült és visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradtak.
8 Kibocsátotta a galambot is, hogy
meglássa, vajon megszabadult-e a föld
színe a vizektől.
21

21
Jób
22,15-17;
Lk 17,27;

23
2Pét 2,5;

1 Mózes 8. 9.

17
1Móz 1,22;
1Móz 1,28;
1Móz
7,14-15;
1Móz 9,1;

20
1Móz 7,2;
1Móz
12,7-8;
3Móz
11,1-47;
21
1Móz 6,5;
Péld 22,15;
Mt 15,19;

22
Jer 33,20;
Jer 33,25;

9 De a galamb nem talált lábainak
nyugvóhelyet és visszatért hozzá a
bárkába, mert víz volt az egész föld
színén; ő pedig kinyújtotta kezét, megfogta, és bevette azt magához a bárkába.
10 És ezután hét napig várakozott, és
ismét kibocsátotta a galambot a bárkából.
11 És megjött hozzá a galamb este, és
íme, leszakított olajfalevél volt annak
szájában. És megtudta Noé, hogy elapadt a víz a földről.
12 Mégis várakozott hét napig, és kibocsátotta a galambot, és az nem tért
többé vissza hozzá.
13 És történt a hatszázegyedik esztendőben, az első hó első napján, felszáradtak a vizek a földről, és elfordította
Noé a bárka fedelét, és látta, hogy íme
megszáradt a föld színe.
14 A második hónapban pedig, a hó
huszonhetedik napján teljesen megszáradt a föld.
15 És szólt az Isten Noénak, ezt mondva:
16 Gyere ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid, és veled a te fiaid feleségei.
17 Minden vadat, amely veled van,
minden hústestből, madarat, barmot,
és minden földön csúszómászó állatot
hozz ki magaddal, hogy járjanak e földön, gyümölcsözzenek és sokasodjanak ezen a földön.
18 Kiment azért Noé és az ő fiai, az ő
felesége, és vele az ő fiainak feleségei.
19 Minden állat, minden csúszómászó,
minden madár, minden ami mozog a
földön, kijött a bárkából az ő neme szerint.
20 És oltárt épített Noé az ÚRnak, és
vett minden tiszta állatból és minden
tiszta madárból, és égőáldozattal áldozott az oltáron.
21 És megérezte az ÚR a kedves illatot,
és mondta az ÚR az ő szívében: Nem
átkozom meg többé a földet az emberért, bár az ember szívének gondolata
gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztek el minden élő állatot,
ahogy most cselekedtem.
22 Ezután míg a föld lesz, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és
éjszaka meg nem szűnnek.
22
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Isten megáldja azokat, akik az özönvíztől megmaradtak; a húsevést is megengedi nekik. De az emberölést megtiltja nagy fenyítéssel. És szövetséget szerez
vele, hogy soha többé e világot el nem veszti özönvízzel, amelyre a szivárványt adja
bizonyságul az égen. Noé megrészegedik a
bortól, akit mikor Kám kinevetett, megátkozza Kánaánt, a másik kettőt pedig megáldja.
1 Ezenfelül megáldotta Isten Noét és
az ő fiait, és azt mondta nekik: Gyümölcsözzetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.
2 És féljen és rettegjen tőletek a föld
minden állata, az ég minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a
tenger minden hala kezetekbe adatott;
3 Minden mozgó állat amely él, legyen nektek eledelül; ahogyan a föld
füvét azoknak, ugyanúgy nektek adtam
mindet.
4 De a húst az őt elevenítő vérrel meg
ne egyétek.
5 Bizony a ti véreteket, amelyben a ti
élő lelketek van, számon kérem; minden vadállaton számon kérem azt; és
az embert minden atyjafián számon
kérem, az ember lelkét számon kérem.
6 Aki embervért ont, annak vére ember által ontasson ki, mert Isten a maga
képére teremtette az embert.
7 Ti pedig gyümölcsözzetek és sokasodjatok, szaporítsatok és szaporodjatok a földön.
8 És szólt az Isten Noénak és vele az ő
fiainak, ezt mondva:
9 Én pedig íme szövetséget szerzek veletek és a ti magotokkal utánatok.
10 És minden élő állattal, mely veletek
van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, amely veletek van; mindattól kezdve ami a bárkából kijött, a föld
minden vadjáig.
11 Szövetséget kötök veletek, hogy ezután soha nem vész el özönvíz miatt
egy hústest sem; és soha nem lesz többé özönvíz a föld elvesztésére.
12 És mondta az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet örök időkre szerzek
köztem és köztetek, és minden élő állat
közt, amely veletek van:
13 Az én ívemet helyezem a felhőkbe,
és ez lesz jele a szövetségnek köztem
és a föld között.

1
1Móz 1,28;
1Móz 8,17;

3
1Móz 1,29;
1Kor
10,25-26;
1Tim 4,3-5;
4
3Móz 3,17;
3Móz 7,26;
3Móz 17,14;
3Móz 19,26;
5Móz
12,23;
5
2Móz 21,12;
2Móz 21,28;
6
1Móz 1,27;
3Móz 24,17;
JSir 4,13;
Mt 26,52;
Jel 13,10
7
1Móz 1,28;
1Móz 8,17;
9
Ésa 54,9;

1 Mózes 9. 10.
15
3Móz
26,42-45;
Zsolt 105,8;

18
1Móz 6,10;

14 És mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
15 És megemlékezem az én szövetségemről, amely köztem és köztetek
van, és minden hústestből való élő állat közt; és nem lesz ezután vízözön a
föld elvesztésére.
16 Amikor az én ívem a felhőkben van,
meglátom azt, hogy megemlékezzem
az örökkévaló szövetségről Isten közt
és minden hústestből való élő állat
közt, minden hústesttel együtt, mely a
földön van.
17 És mondta Isten Noénak: Ez annak
a szövetségnek jele, amelyet szereztem
köztem és minden hústest közt, amely
a földön van.
18 Noé fiai pedig, akik a bárkából kijöttek: Sém, Khám és Jáfet voltak.
Khám pedig Kánaán atyja.
19 Ezek hárman a Noé fiai és ezektől
népesedett be ismét az egész föld.
20 Noé pedig szőlőt kezdett ültetni,
mert földművelésre adta magát:
21 És miután ivott a borból, megrészegedett és lemeztelenítette magát a sátra közepén.
22 Khám pedig, Kánaán atyja, meglátta atyjának meztelenségét és hírül adta
az utcán lévő két testvérének.
23 Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadva,
azt mindketten vállukra vetették, és
háttal bemenve betakarták atyjuk meztelenségét, és arccal háttal meg sem
látták atyjuk meztelenségét.
24 Ahogy felkelt Noé mámorából,
megtudta amit az ő kisebbik fia cselekedett vele:
25 És mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26 Azután mondta: Áldott az ÚR, Sém
Istene, legyen neki szolgája Kánaán!
27 Szaporítsa Isten Jáfetet, lakjon Sém
sátraiban, legyen neki szolgája Kánaán!
28 Élt pedig Noé az özönvíz után háromszázötven esztendeig.
29 Így voltak Noé teljes napjai kilencszázötven esztendő, és meghalt.
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Megírja Mózes Noé három fiának
szaporodását, és az azoktól való minden nép elterjedését.

1
1Krón 1,4;

1 Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek,
Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és
fiaik születtek az özönvíz után.

2 Jáfet fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz,
Rifáth, és Tógármah.
4 Jáván fiai pedig: Elisah, Thársis,
Kitthim és Dodánim.
5 Ezektől osztattak fel azután a pogányok tartományai az ő földjükön,
mindegyik a maga nyelve szerint, az
ő nemzetségükben lévő családjuk szerint.
6 Khám fiai pedig: Khús, Micráim, Pút
és Kánaán.
7 Khús fiai pedig: Széba, Havilah,
Szábthah, Rahámah, Szabthékah.
Rahamáhnak pedig fiai: Séba és
Dédán.
8 Ezenfelül Khús nemzette Nimródot
is; ez kezdett óriássá lenni a földön.
9 Ez óriás vadász volt az ÚR előtt,
azért szokták mondani: Ez olyan óriás
vadász az ÚR előtt, mint Nimród.
10 Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár
földjén.
11 E földről ment azután Asszíriába,
és építette Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
12 És Reszent, Ninive közt és Kaláh
közt: ez igen nagy város.
13 Micráim pedig nemzette: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
14 Pathruszimot és Kaszlukhimot,
ahonnan a filiszteusok származtak, és
Kafthorimot.
15 Kánaán pedig nemzette Szidont, az
ő elsőszülöttjét, és Khétet.
16 Jebuzeust, emoreust, és girgazeust.
17 Hivveust, harkeust, és szineust.
18 Arvadeust, czemareust, hamatheust. És azután elszéledtek a kananeusok családjai.
19 A kananeusok határa pedig,
Szidonból Gérár felé menve Gázáig volt; és onnan Szodoma, Gomora,
Ádmáh, és Czeboim felé menve
Lésáig.
20 Ezek a Khám fiai családjuk, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint.
21 Sémnek is lettek gyermekei, a Héber minden fiainak atyja, Jáfet testvérbátyja, aki a legnagyobb volt.
22 Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád,
Lúd és Arám.
23

2
1Krón 1,5;

6
1Krón 1,8;

8
1Krón 1,10;

22
1Móz 11,10;
1Krón 1,17;

1 Mózes 10. 11.
24
1Krón 1,18;

23 Arám fiai pedig: Úz, Húl, Gether és
Meskh.
24 Arpaksád pedig nemzette Séláht,
Séláh pedig Hébert.
25 Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének
neve pedig Joktán.
26 Joktán pedig nemzette Almodádot,
Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot.
27 Hadórámot, Úzált és Dikláth.
28 Obált, Abimáélt és Sébát.
29 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind
a Joktán fiai.
30 És ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig volt.
31 Ezek a Sém fiai családjuk, nyelvük,
földjük és nemzetségük szerint.
32 Ezek a Noé fiainak családjai az ő
nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodtak el a népek
a földön az özönvíz után.
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Mikor az emberek az özönvíz után
elszaporodtak és nem lakhattak egy
helyen, kevélységből építeni kezdtek egy
várost és egy nagy tornyot, akiknek igyekezetét Isten összezavarja az ő nyelvük
megváltoztatásával. Azután megszámlálja
Mózes Sém nemzetségét egészen Ábrámig,
akit az Isten Káldeából kihív.

2
1Móz 10,10;

4
Zsolt
49,11-13;
Jn 5,44;

1 Mind az egész földnek pedig egy
nyelve és egyféle beszéde volt.
2 És mikor kelet felől elindultak, Sineár
földjén egy síkságot találtak és ott letelepedtek.
3 Mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és a tégla
kő gyanánt lett nekik, a szurok pedig
mész gyanánt.
4 És mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek
teteje az eget érje, és így szerezzünk
magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.
5 Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amit az emberek fiai
építettek.
6 És mondta az ÚR: Íme ez a nép egy,
és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja őket, hogy véghez ne
vigyenek mindent, amit vakmerően elgondoltak, hogy megtegyék.
24

7 No szálljunk alá és zavarjuk ott össze
a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét.
8 Így szélesztette el őket onnan az ÚR
az egész föld színére; és megszűntek a
várost építeni.
9 Ezért nevezték annak nevét Bábelnek: mert ott zavarta össze az ÚR az
egész föld nyelvét, és onnan szélesztette el őket az ÚR az egész föld színére.
10 Ez Sém nemzetsége: Sém száz esztendős korában nemzette Arpaksádot,
két esztendővel az özönvíz után.
11 És élt Sém, miután nemzette
Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemzett fiakat és lányokat.
12 Arpaksád pedig harmincöt esztendős volt, és nemzette Séláht.
13 És élt Arpaksád, miután nemzette
Séláht, négyszázhárom esztendeig, és
nemzett fiakat és lányokat.
14 Séláh pedig harminc esztendős volt,
és nemzette Hébert.
15 És élt Séláh, miután nemzette Hébert, négyszázhárom esztendeig, és
nemzett fiakat és lányokat.
16 Héber pedig harmincnégy esztendős volt és nemzette Péleget.
17 És élt Héber, miután nemzette
Péleget, négyszázharminc esztendeig,
és nemzett fiakat és lányokat.
18 Péleg pedig harminc esztendős volt,
és nemzette Réut.
19 És élt Péleg, miután nemzette Réut,
kétszázkilenc esztendeig, és nemzett
fiakat és lányokat.
20 Réu pedig harminckét esztendős
volt, és nemzette Sérugot.
21 És élt Réu, miután nemzette Sérugot, kétszázhét esztendeig és
nemzett fiakat és lányokat.
22 Sérug pedig harminc esztendős
volt, és nemzette Nákhort.
23 És élt Sérug, miután nemzette
Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemzett fiakat és lányokat.
24 Nákhor pedig huszonkilenc esztendős volt, és nemzette Thárét.
25 És élt Nákhor, miután nemzette
Thárét, száztizenkilenc esztendeig, és
nemzett fiakat és lányokat.
26 Tháré pedig hetven esztendős
volt, és nemzette Ábrámot, Nákhort,
Háránt.
27 Ez Tháré nemzetsége: Tháré nem-

8
5Móz 32,8;
ApCsel
17,26;

10
1Móz
10,22;
1Krón
1,17;

18
1Krón 1,25;

27
Józs 24,2;
1Krón 1,26;

1 Mózes 11. 12. 13.

29
1Móz 17,15;
1Móz 20,12;
1Móz
22,20;
1Móz 24,15;
30
1Móz
16,1-2;
1Móz
18,11-12;
31
Józs 24,2;
Neh 9,7;
ApCsel 7,4;

zette Ábrámot, Nákhort és Háránt.
Hárán pedig nemzette Lótot.
28 Meghalt pedig Hárán, az ő atyjának, Thárénak szemei előtt az ő születése földjén, Káldeának Ur városában.
29 Ábrám pedig és Nákhor vettek maguknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének
neve Milkha, Háránnak lánya, Hárán
atyja volt Milkhának és Jiszkáhnak.
30 Szárai pedig magtalan volt, nem
volt neki gyermeke.
31 És felvette Tháré Ábrámot a fiát, és
Lótot, Hárán fiát, az unokáját, és Szárait a menyét, Ábrámnak, a fiának feleségét, és kiindultak együtt Káldeának
Ur városából, hogy Kánaán földjére
menjenek. És eljutottak Háránig és ott
letelepedtek.
32 Tháré pedig kétszázöt esztendős
volt, és meghalt Tháré Háránban.
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Megírja Mózes Ábrám történetét,
Isten által való kihívását lakóföldjéből, és Kánaán földjére való bujdosását,
ahonnan az éhség miatt Egyiptomba kényszerül. Ott a feleségét a fáraó elviteti, de
visszakapja épségben, és Ábrámot megajándékozva békességgel elbocsájtja.

1
ApCsel 7,3;
Zsid 11,8;

3
1Móz 18,18;
1Móz 22,18;
1Móz 26,4;
ApCsel
3,25;
Gal 3,8;

5
ApCsel 7,4;

6
1Móz
10,18-19;
1Móz 13,7;

7 És megjelent az ÚR Ábrámnak, és
mondta neki: A te magodnak adom
ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott
az ÚRnak, aki megjelent neki.
8 Onnan azután a hegység felé ment
Bétheltől keletre, és felütötte sátrát:
Béthel volt nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt épített az ÚRnak, és segítségül hívta az ÚR nevét.
9 És tovább költözött Ábrám, folyton
délfelé húzódva.
10 Azonban éhség lett az országban,
és Ábrám lement Egyiptomba, hogy
ott éljen mint egy jövevény, mert nagy
volt az éhség az országban.
11 És mikor közeledtek Egyiptomhoz,
mondta feleségének, Szárainak: Íme
most látom, hogy te szép ábrázatú as�szony vagy.
12 És lehet, hogy ha az egyiptomiak
látnak majd téged, azt mondják: felesége ez ennek; és engem megölnek, téged pedig élve megtartanak.
13 Mondd azért kérlek, hogy húgom
vagy; hogy jól legyen dolgom érted, és
az én lelkem éljen érted.
14 És úgy volt, hogy mikor Ábrám
Egyiptomba érkezett, látták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon
szép.
15 Mikor meglátták őt a fáraó főemberei, dicsérték őt a fáraó előtt, és elvitették az asszonyt a fáraó udvarába.
16 Ábrámmal pedig jót tett érte, és lettek neki juhai, ökrei, szamarai, szolgái,
szolgálólányai, nőstényszamarai és tevéi.
17 De megverte az ÚR a fáraót és az ő
házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
18 Hívatta azért a fáraó Ábrámot és
mondta: Miért művelted ezt velem?
Miért nem mondtad meg nekem, hogy
ő neked feleséged?
19 Miért mondtad: az én húgom ő;
azért vettem magamnak feleségül.
Most ezért itt van a te feleséged, vedd
magadhoz és menj el.
20 És parancsolt felőle a fáraó minden
szolgájának: akik elbocsátották őt és az
ő feleségét, és minden vagyonát amije volt.

1 És mondta az ÚR Ábrámnak: Menj ki
a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyád házából arra a földre,
amelyet én mutatok neked.
2 És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a neved, és áldás leszel.
3 És megáldom azokat, akik téged áldanak, aki pedig téged megátkoz,
megátkozom azt: és megáldatnak benned e föld minden nemzetségei.
4 És kiment Ábrám, ahogy az ÚR
mondta neki, és Lót is elment vele; Ábrám pedig hetvenöt esztendős volt,
mikor kiment Háránból.
5 És felvette Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot az ő atyjafiának fiát, és
minden szerzeményüket amit szereztek, és a lelkeket akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán
földjére menjenek, és el is jutottak a
Kánaán földjére.
6 És átment Ábrám a földön egészen
Ábrám és Lót kijönnek Egyiptomból,
Sikhem vidékéig, a Móréh tölgyeséig.
ahová az éhség miatt mentek. De miAkkor azon a földön kananeusok volkor együtt nem tudtak megmaradni, elváltak.
25

13

7
1Móz
13,15;
1Móz
15,18;
1Móz 17,8;
1Móz 24,7;
1Móz 26,4;
5Móz 34,4;

13
1Móz
20,12;
1Móz 26,7;

17
Zsolt
105,14;

19
1Móz 20,5;
1Móz 26,9;

1 Mózes 13. 14.

2
1Móz
24,35;
1Sám 2,7;
Zsolt
112,1-3;
3
1Móz 12,8;
4
1Móz 4,26;
1Móz 12,8;
6
1Móz 36,7;

7
1Móz 12,6;

9
1Móz
20,15;
1Móz
34,10;

13
1Móz
18,20;
Ezék 16,49;
15
1Móz 12,7;
1Móz 15,7;
1Móz
15,18;
1Móz 17,8;
1Móz 26,4;
5Móz 34,4;
ApCsel
7,5;

tak egymástól. Az Isten megjelenik Áb- látsz, neked adom és a te magodnak
rámnak és ígéri neki a Kánaán földjét és az örökre.
ő magvának megszaporítását.
16 És olyanná teszem a te magod mint
a föld porát, hogyha valaki megszám1 Feljött azért Ábrám Egyiptomból, ő lálhatja a föld porát, a te magod is
és az ő felesége, és mindene valamije megszámlálható lesz.
csak volt, és Lót is vele együtt, a déli 17 Kelj fel, járd be ezt az országot hos�szában és széltében: mert neked adom
tartomány felé.
2 Ábrám pedig igen gazdag volt bar- azt.
18 Előrébb mozdította azért a sátrát
mokkal, ezüsttel és arannyal.
3 És amelyik úton lement, azon jött fel, Ábrám, és elment, és Mamré tölgyeséa dél felől lévő tartományból egészen ben lakott, mely Hebronban van, és ott
Béthelig, oda, ahol először volt a sátra, oltárt épített az ÚRnak.
Béthel és Hái között.
Ábrám megszabadítja a rabságtól a
4 Annak az oltárnak helyére, melyet
szodomabelieket és gomorabelieket és
először ott készített: és ott segítségül
Lótot, minden marhájukkal együtt. A kihívta Ábrám az ÚR nevét.
5 Lótnak is pedig, aki Ábrámmal járt, rályok tisztelik Ábrámot a győzelemért.
Melkisédek pap is elé megy megáldani, és
voltak juhai, ökrei és sátrai.
6 És nem bírta el őket az a föld, hogy Ábrám tizedet ad a nyereségből, de magáegyütt lakjanak, mert sok jószáguk és nak semmit nem akar elvenni.
vagyonuk volt, és nem maradhattak
együtt.
1 Történt pedig Amrafelnek, Sineár ki7 Ebből versengés is támadt az Ábrám rályának és Ariókhnak, Elászár kirábarompásztorai közt és a Lót barom- lyának, Khédorlaomernek, Élám kirápásztorai közt, mert a kananeusok és a lyának, és Thidálnak, a pogányok kiráperizeusok laktak akkor azon a földön. lyának napjaiban:
8 Mondta azért Ábrám Lótnak: Kérlek 2 Hadat indítottak ezek Bera, Szodone legyen versengés köztem és közted, ma királya ellen, Birsa, Gomora kise az én pásztoraim és a te pásztoraid rálya ellen, Sináb, Admáh királya elközt: hiszen atyafiak vagyunk.
len, Seméber, Czeboim királya ellen és
9 Vagy nincs előtted mind az egész Bélah, azaz Czoár királya ellen.
föld? Válj el kérlek tőlem; ha te balra 3 Mindezek a Sziddim völgyében ös�tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra szegyűltek; ez a Sóstenger.
mész, én balra térek.
4 Tizenkét esztendeig szolgálták
10 Felemelte azért Lót a szemeit és lát- Khédorlaomert és a tizenharmadik
ta, hogy a Jordán egész melléke bővizű esztendőben ellene támadtak.
föld. Mert mielőtt elvesztette volna az 5 A tizennegyedik esztendőben peÚR Szodomát és Gomorát, olyan volt dig eljött Khédorlaomer és a királyok
az, mint az ÚR kertje, és mint Egyip- akik vele voltak, és megverték az óritom földje, Czoár egész környéke.
ásokat Asztheroth Kárnajimban, és a
11 Lót magának választotta a Jordán zuzeusokat Hámban, és az emeusokat
egész mezejét, és elköltözött Lót kelet Kirjáthajimban.
felé: és elváltak egymástól.
6 És a horeusokat az ő hegyükön, a
12 Ábrám a Kánaán földjén lakott, Lót Szeiren, egészen Él-Páránig, ami a
a mezővárosokban lakott, és sátrát puszta mellett van.
Szodomáig vitte.
7 És visszatértek és Hén Mispátba
13 Pedig Szodoma lakosai gonoszok mentek, azaz Kádesbe, és elpusztítotvoltak, és az ÚR ellen igen nagyon vét- ták az amálekiták egész tartományát,
kesek.
és az emoreusokat is, akik Házazon14 Az ÚR pedig mondta Ábrámnak Thámárban laktak.
miután elvált tőle Lót: Emeld fel sze- 8 Kiment tehát Szodoma királya,
meidet és tekints arról a helyről ahol Gomora királya, Admáh királya,
vagy, északra, délre, keletre és nyu- Czeboim királya, és Bélah, azaz Czoár
gatra.
királya, és megütköztek azokkal a
15 Mert mind az egész földet amelyet Sziddim völgyében:
26

16
1Móz 15,5;
1Móz 17,4;
5Móz
10,22;
Jer 33,22;
Róm
4,17-18;
Zsid 11,12;
18
1Móz
14,13;

14

1
Ésa 11,11;

5
1Móz
15,20;
5Móz
2,10-11;

1 Mózes 14. 15.

13
1Móz
13,18;

18
Zsid 7,1-3;

9 Khédorlaomerrel, Élám királyával, és Thidállal, a pogányok királyával, Amráfellel, Sineár királyával, és
Ariókhkal, Elászár királyával: négy király öt ellen.
10 A Siddim völgye pedig tele volt
szurokforrásokkal.
Megfutamodott
Szodoma és Gomora királya és beleestek azokba: a maradék pedig a hegységbe futott.
11 És elvitték Szodoma és Gomora
minden gazdagságát és minden eleségét, és elmentek.
12 Elvitték Lótot is az Ábrám atyjafiának fiát minden vagyonával együtt,
és elmentek, mert Lót Szodomában lakott.
13 Eljött pedig egy menekült és hírül hozta a héber Ábrámnak, aki az
emoreus Mamrénak, Eskol és Áner
atyjafiának tölgyesében lakott, akik
Ábrám szövetségesei voltak.
14 Amint meghallotta Ábrám, hogy az
ő atyjafia fogságba esett, felfegyverezte a házában nevelkedett háromszáztizennyolc szolgáját a harcra, és utánuk
ment Dánig.
15 És éjszaka megosztotta seregét azok
ellen, ő és szolgái megverve őket űzte
egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól balra esik.
16 És visszahozott minden gazdagságot; Lótot is az ő atyjafiát, jószágával
együtt visszahozta, ezenfelül asszonyokat és a népet.
17
Miután
pedig
visszatért
Khédorlaomer és a vele volt királyok
megveréséből, kiment elé Szodoma királya a Sáve völgyébe, azaz a király
völgyébe.
18 Melkisédek pedig, Sálem királya,
kenyeret és bort vitt Ábrám elé; mivel
ő a magasságos erős Isten papja volt:
19 Megáldotta őt és mondta: Áldott
Ábrám az erős magasságos Isten előtt,
a mennynek és földnek birtokosa előtt.
20 Áldott az erős magasságos Isten,
aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet adott neki Ábrám mindenből.
21 És mondta Szodoma királya Ábrámnak: Add nekem a népet, az egyéb
nyereséget pedig vedd magadnak.
22 Mondta Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem a kezem az ÚRhoz,
a magasságos erős Istenhez, a mennynek és földnek birtokosához:

23 Hogy én egy fonalszálat, vagy egy
sarukötőt sem veszek el mindabból
ami a tiéd, hogy ne mondd: Én gazdagítottam meg Ábrámot.
24 Semmi egyebet, csupán a legények
élelmét és a férfiak részét, akik velem
eljöttek: Áner, Eskhol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket.

15

Ígéretet tesz Isten Ábrámnak az
ő nemzetsége megszaporodásáról,
hogy noha az ő nemzetsége sok évig rabságban lesz, mégis megszabadítja őket, és
a Kánaán földjét nekik adja, amely ígéretet
az Isten látható jellel is megerősít.

1 Ezek után szólt az ÚR Ábrámhoz látomásban, ezt mondva: Ne félj Ábrám:
én pajzsod vagyok neked, a te jutalmad igen nagyon bőséges.
2 És mondta Ábrám: Uram ISTEN, mit
adnál nekem, noha én magzatok nélkül járok, és a fiú, akire az én házam
száll, a damaszkuszi Eliézer?
3 Ismét mondta Ábrám: Íme, nem adtál nekem magot, és íme az én házam
szolgaszülöttje lesz az örökösöm.
4 És íme szólt hozzá az ÚR, ezt mondva: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem
aki tőled származik, az lesz a te örökösöd.
5 És kivitte őt, és mondta: Tekints fel
most az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; és
mondta neki: Így lesz a te magod.
6 És hitt az ISTENnek, és tulajdoníttatott az neki igazságul.
7 És mondta neki: Én vagyok az ÚR,
aki kihoztalak téged Káldeának Ur városából, hogy neked adjam ezt a földet, hogy birtokold örökség szerint.
8 Mondta pedig Ábrám: Uram ISTEN,
miről tudhatom meg, hogy birtokolni
fogom a földet?
9 És felelt neki: Hozz nekem egy három
esztendős üszőt, egy három esztendős
kecskét, és egy három esztendős kost,
egy gerlicét és egy galambfiat.
10 Elhozta azért mindezeket, és kétfelé hasította azokat, és mindegyik felét
a másik felével szembe helyezte, de a
madarakat nem hasította kétfelé.
11 És madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elűzte azokat.
12 Mikor pedig a nap hanyatlóban
volt, mély álom lepte meg Ábrámot,
27

1
Zsolt 16,6;

5
2Móz
32,13;
5Móz
10,22;
Róm 4,18;
Zsid 11,12;
6
Róm 4,3;
Róm 4,9;
Róm 4,18;
Róm 4,22;
Gal 3,6;
Jak 2,23;
7
Zsolt
105,11;

1 Mózes 15. 16. 17.
13
2Móz
12,40;
ApCsel 7,6;
Gal 3,17;
14
2Móz 3,22;
2Móz 11,2;
2Móz
12,35-36;
15
1Móz
25,7-8;
16
2Móz
12,40;

18
1Móz 12,7;
1Móz
13,15;
1Móz 24,7;
1Móz 26,4;
2Móz
32,13;
5Móz 1,8;
5Móz 34,4;

és íme nagy félelem és sötétség vette
őt körül.
13 És mondta az ÚR Ábrámnak: Biztosan tudd, hogy a te magod jövevény
lesz az idegen földön, és az idegen
földön élőknek szolgálnak, ők pedig
négyszáz esztendeig nyomorgatják.
14 És azt a népet is melynek szolgálnak, megítélem, és azután nagy gazdagsággal jönnek ki.
15 Te pedig elmész a te atyáidhoz nagy
békességgel, eltemettetsz jó vénségben.
16 És ők a negyedik nemzedék után
térnek meg ide, mert az emoreusok hamissága még nem telt be.
17 És mikor a nap lement és sötétség
lett, íme egy füstölgő kemence látszott
és tüzes láng, ami átment a húsdarabok között.
18 Ezen a napon kötött az ÚR szövetséget Ábrámmal, ezt mondva: A te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom
folyóvizétől fogva a nagy folyóvízig,
az Eufrátesz folyóig.
19 A keneusokat, kenizeusokat, és a
kadmoneusokat.
20 A hittheusokat, perizeusokat, az
óriásokat.
21 Az emoreusokat, kananeusokat,
girgazeusokat, és a jebuzeusokat.

16

Szárai nem várja ki az Isten ígéretének beteljesedését az Ábrám nemzetségének megszaporodása felől, ezért az ő
szolgálólányát adja őhozzá, hogy azzal foganjon magot. Teherbe esik Hágár, felfuvalkodik és az asszonya ellen szarvat emel.
Kiűzi a házból az asszonya. Megjelenik
neki az angyal és haza küldi őt, és az ő fia
felől ígéretet tesz.
1 És Szárai, az Ábrám felesége nem
szült neki; de volt neki egy Egyiptomból való szolgálója, akinek Hágár volt
a neve.
2 Mondta azért Szárai Ábrámnak: Íme
az ÚR bezárta a méhemet, hogy ne
szüljek: kérlek menj be az én szolgálómhoz, talán azáltal megépülök; és
engedett Ábrám a Szárai szavának.
3 Vette tehát Szárai, Ábrám felesége,
az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kánaán földjén letelepedett, és
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adta azt Ábrámnak, az ő férjének feleségül.
4 Bement Hágárhoz és az fogadott az
ő méhében; ez pedig amint látta, hogy
terhes, nem volt becsülete az ő asszonyának előtte.
5 Mondta azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe az én szolgálómat, és mivelhogy
látja, hogy teherbe esett, nincs előtte
becsületem. Tegyen ítéletet az ÚR köztem és közted.
6 És mondta Ábrám Szárainak: Íme, a
te szolgálód a te kezedben van, tedd
vele azt amit jónak látsz. Nyomorgatta
azért őt Szárai és az elfutott előle.
7 De mikor az ÚR Angyala a forrás
mellett a pusztában találta őt, annál
a forrásnál amely a Súrba menő úton
van,
8 Mondta: Hágár, Szárai szolgálólánya, honnan jössz és hová mész? És az
mondta: Szárai elől, az én asszonyom
elől futok én.
9 Akkor mondta neki az ÚR Angyala:
Térj meg a te asszonyodhoz és alázd
meg magad az ő kezei alatt.
10 És mondta neki még az ÚR Angyala: Igen megsokasítom a te magod,
hogy sokasága miatt megszámlálható
se legyen.
11 És mondta neki az ÚR Angyala: Íme
te terhes vagy és fiút szülsz: és nevezd
az ő nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallotta ISTEN a te nyomorúságodat.
12 Az pedig fene ember lesz: és az ő
keze lesz mindenki ellen, és mindenki keze ellene lesz; és minden atyjafia
ellen lakik.
13 És nevezte Hágár az ÚR nevét, aki
vele szólt: Te vagy az Isten, aki látsz
engem. Mert mondta: Vagy most is
nem az engem látó után látok-e?
14 Ezért nevezte azt a forrást Lakhai
Rói forrásának, ami Kádes és Béred
között van.
15 És fiút szült Hágár Ábrámnak, és
Ábrám az ő fiának nevét, akit Hágár
szült neki, Ismáelnek nevezte.
16 Ábrám pedig nyolcvanhat esztendős volt, amikor Hágár megszülte
Ismáelt.

17

Az Isten az Ő ígéretei megerősítésére jegyül adja a körülmetélkedést,
amelyről parancsolja, hogy tartsák meg.

12
1Móz
25,18;

14
1Móz
24,62;
1Móz
25,11;
15
Gal 4,22;

1 Mózes 17.
Ábrámnak és Szárainak megváltoztatja Isten a nevét. Ígéretet tesz Izsák születése felől, és Ismáel megáldása felől. Körülmetéli
Ábrahám magát és egész háznépét.
1
1Móz 5,22;
1Móz 6,9;

2
1Móz 12,2;
1Móz
13,16;
1Móz 15,5;
1Móz
15,18;
2Móz 2,24;
2Móz 6,5;
3Móz
26,42;
4
Róm 4,17;
6
Mt 1,6;

7
1Móz
13,15;

8
1Móz
15,18;
5Móz 1,8;

11
ApCsel 7,8;
Róm 4,11;
12
3Móz 12,3;
Lk 2,21;

1 Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelent az ÚR Ábrámnak, és mondta neki: Én vagyok az
erős mindenható Isten, járj előttem
szüntelen és légy tökéletes.
2 És megkötöm az én szövetségemet köztem és közted: és igen nagyon
megszaporítalak téged.
3 És arcára borult Ábrám; az Isten pedig szólt neki, ezt mondva:
4 Az én részemről itt van az én szövetségem veled, hogy sok nemzet atyjává leszel.
5 És nem hívnak többé ezután Ábrám
néven, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert sok nép atyjává tettelek téged.
6 És igen nagyon megsokasítalak téged; és azt teszem, hogy sok nép származik tőled, és királyok is származnak
tőled.
7 És helyezem az én szövetségemet közém és közéd, és utánad a te magodnak az ő nemzetségeiben örök szövetségül, hogy legyek neked Istened és a
te magodnak utánad.
8 És adom neked, és utánad a te magodnak azt a földet, melyen jövevény
voltál, Kánaán egész földjét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.
9 Ezenfelül mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet
megőrizd, te és utánad a te magod az ő
nemzetségeiben.
10 Ez pedig az én szövetségem, amelyet
meg kell tartanotok köztem és köztetek, és az utánad lévő magod között:
minden férfi körülmetéltessen nálatok.
11 És metéljétek körül férfitestetek bőrének elejét, és az lesz a köztem és köztetek lévő szövetség jele.
12 Nyolcnapos korában körülmetéltessen nálatok minden férfigyermek nemzetségeitekben; akár házatokban nevelkedett szolga, akár pénzen vásároltatott valamilyen idegentől, aki nem a
te magodból való.
13 Körülmetéltessen mind a házadban nevelkedett szolgád, mind a pénzeden vett szolgád; és az én szövetsé-

gem a ti hústesteteken örökkévaló szövetségül lesz.
14 A körülmetéletlen férfi pedig, aki
körül nem metélteti az ő férfitestének
előbőrét, bizony eltöröltetik az ő népe
közül, mert felbontotta az én szövetségemet.
15 És ezenfelül mondta még Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert
Sára az ő neve.
16 És megáldom őt, és fiút is adok neked tőle, és megáldom, hogy legyen
népekké: nemzetek királyai származzanak tőle.
17 Ekkor arcára borult Ábrahám és nevetett, és gondolta az ő szívében: vajon
száz esztendős embernek lesz-e gyermeke? Vagy Sára kilencven esztendős
lévén, szülhet-e?
18 És mondta Ábrahám az Istennek:
Bárcsak élne előtted Ismáel.
19 Az Isten pedig mondta: Kétség nélkül a te feleséged, Sára szül neked fiút,
és nevezed annak nevét Izsáknak, és
megerősítem az én szövetségemet vele
örökkévaló szövetségül az ő magvával utána.
20 Ismáel felől is meghallgattalak: Íme
megáldom őt, és gyümölcsözővé teszem őt és megsokasítom őt igen nagyon; tizenkét fejedelmet nemz és
nagy néppé teszem őt.
21 Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, akit neked szül Sára
ebben az időben, a következő esztendőben.
22 És elvégezte a vele való beszédét, és
felment az Isten Ábrahámtól.
23 Vette azért Ábrahám Ismáelt az
ő fiát, és minden házában született
szolgáit és akiket pénzen vettek, minden férfit aki Ábrahám háznépe közül
való, és körülmetélte férfitestük előbőrét ugyanazon a napon amikor szólt
vele az Isten.
24 Ábrahám pedig kilencvenkilenc
esztendős volt, mikor körülmetélte az
ő férfitestének előbőrét.
25 Ismáel pedig az ő fia, tizenhárom
esztendős volt mikor körülmetélték az
ő férfitestének előbőrét.
26 Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és Ismáel, az ő fia.
27 És házának minden férfi tagja, a
házánál született szolga, és aki ide29

19
1Móz
18,10;
1Móz 21,2;
20
1Móz
16,10;
1Móz
25,12;
1Móz
25,16;
21
1Móz 21,2;

1 Mózes 17. 18.
gen embertől vásároltatott szolga, vele emberek voltak; megszűnt pedig Sáránál az asszonyi természet.
együtt körülmetéltettek.
12 Elmosolyodott azért Sára magáMegjelenik Isten az angyalokkal ban mondva: Vénségemre hogyan adegyütt emberi ábrázatban Ábrahám- hatnám magam testi gyönyörűségre?
nak, akiket behív az ő szállására és ellát- Ezenfelül az én uram is öreg!
ja őket. Jövendőt mondanak Izsák szüle- 13 Ekkor mondta az ÚR Ábrahámnak:
tése felől, melyet Sára megnevet, de meg- Miért mosolyodott el Sára, ezt monddorgálják őt a hitetlensége miatt. Megje- va: Vajon lehetséges-e, hogy szüljek,
lenti Isten Ábrahámnak, hogy Szodomát el pedig megvénültem?
akarja veszíteni. Könyörög Ábrahám az Is- 14 Vagy el lehet-e titkolni valamit
tennek a szodomabeliekért, hogy ha egyné- az ÚR előtt? A megmondott időre,
hány igazat találnának benne, akkor ne ve- ilyenkorra, visszatérek hozzád, és fia
szítse el őket.
lesz Sárának.
15 Sára pedig hazudott, és mondta:
1 Megjelent pedig neki az ÚR a Mamré Nem mosolyodtam el; mivelhogy félt.
tölgyesében, és ő a sátor ajtajában ült, De mondta az ÚR: Nem mondasz igazat, mert bizony elmosolyodtál.
mikor a nap már felmelegedett.
2 És felemelte a szemeit és látta, hogy 16 Azután felkelve onnan azok a férfiíme három férfi áll előtte. Ezt látva elé- ak, Szodoma felé tartottak. Ábrahám is
jük sietett a sátor ajtajából és földig velük ment, hogy elkísérje őket.
17 És mondta az ÚR: Eltitkoljam-e Ábmeghajtotta magát.
3 És mondta: Jó Uram, ha kedvet talál- rahámtól, amit tenni akarok?
tam szemeid előtt, kérlek, ne kerüld el 18 Ábrahámtól, akitől bizony nagy
és hatalmas nép származik; és akiben
a te szolgádat.
4 Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés megáldatnak a föld minden nemzetvizet, és mossátok meg a lábaitokat, és ségei.
19 Mert tudom róla, hogy megparannyugodjatok le e fa alatt.
5 Közben hozok egy falat kenyeret is, csolja az ő fiainak és az ő háznépének
és erősítsétek meg étellel a szívete- utána, hogy megőrizzék az ÚR útját,
ket, azután úgy menjetek el, mert be- igazságot és ítéletet téve, hogy beteltértetek hozzám, a ti szolgátokhoz. És jesítse az ÚR Ábrahámon amit neki
mondták: Cselekedj úgy, ahogy szól- ígért.
20 Mondta azután az ÚR: Mivelhogy
tál.
6 Azért besietett Ábrahám a sátorba Szodoma és Gomora kiáltása megsoSárához, és mondta: Siess, végy három kasodott, és az ő bűnük igen megnemérték zsemlelisztet, gyúrd meg, és hezedett:
21 Lemegyek most és megnézem, vasüss pogácsákat a hamu alatt.
7 A baromhoz is elfutott Ábrahám, és lóban úgy cselekedtek-e, ahogy a kiálhozott egy gyenge kövér borjút, és a tás hozzám jutott, vagy nem úgy; tudszolgának adta, az pedig sietett azt el- ni akarom.
22 Mikor elindultak onnan a férfiak,
készíteni.
8 Így vette a vajat és tejet, és a borjút Szodomába mentek; Ábrahám pedig
amit készített, és azokat eléjük tette: ő még az ÚR előtt állt.
pedig a fa alatt állt mellettük, és ettek. 23 És hozzájárult Ábrahám, és mond9 És mondták neki: Hol van Sára a fe- ta: Elveszted-e az igazat is az istenteleséged? Ő pedig felelt: Íme a sátorban lennel együtt?
24 Talán van ötven igaz abban a városvan.
10 Azok közül mondta pedig az egyik: ban, vagy elveszted-e, és nem kedveKétség nélkül visszajövök hozzád eb- zel-e a helynek az ötven igazért akik
ben az időben egy esztendő múlva, abban vannak?
és íme akkor a feleségednek Sárának 25 Távol legyen tőled, hogy ilyen dolfia lesz. Sára pedig hallgatózott a sá- got cselekedj, hogy megöld az igazat
tor ajtajában, ami az Angyal háta mö- az istentelennel, és úgy járjon az igaz
mint az istentelen: Távol legyen tőled!
gött volt.
11 Ábrahám pedig és Sára vén és idős
30

18

1
Zsid 13,2;

5
Bír 13,15;

10
1Móz 17,19;
1Móz 17,21;
1Móz 21,2;

11
1Móz 17,17;
Róm 4,19;
Zsid 11,11;

12
1Pét 3,6;

14
Mt 19,26;
Lk 1,37

17
Ámos 3,7;
18
1Móz 12,3;
1Móz
22,18;
1Móz 26,4;
ApCsel
3,25;
Gal 3,8;

21
Jer 32,19;
Jób
34,21-22;

25
Róm 3,6;

1 Mózes 18. 19.
Vagy az egész föld bírája nem tenne-e
ítéletet?
26 És mondta az ÚR: Ha találok Szodomában, a városon belül ötven igazat,
mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.
27 És felelt Ábrahám, és mondta:
Mindjárt kívánnék szólni az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.
28 Ha az ötven igaznak talán öt híja
lesz, elveszted-e az öt miatt az egész
várost? És mondta: Nem vesztem el ha
találok ott negyvenötöt.
29 És ismét szólt és mondta: Talán találtatnak ott negyvenen? És mondta:
Nem vesztem el e negyvenért.
30 És mondta: Kérlek, ne haragudjon
meg az én Uram ha szólok: Talán találtatnak ott harmincan? Felelt: Nem
vesztem el ha találok ott harmincat.
31 Mondta ismét: Mindjárt kívánnék
még szólni az én Uramnak: Talán találtatnak ott húszan? Felelt: Nem vesztem el e húszért.
32 Mondta végül: Ne haragudjon kérlek az én Uram ha szólok csak egyszer:
Talán találtatnak ott tízen? Felelt: Nem
vesztem el e tízért.
33 És elment az ÚR, miután elvégezte Ábrahámmal a beszélgetését; Ábrahám pedig visszatért az ő helyére.
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Az Isten elveszíti Szodomát és
Gomorát minden tartományával
együtt, a természet folyása ellen való undok bűnükért, ami örök példája és büntetése e bűn ellen való haragjának. Megtartja
Lótot, de a felesége sóbálvánnyá változik.
Lót vétkezik a lányaival.

2
1Móz 18,4;

3
Zsid 13,2;

1 Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ült,
és amint meglátta őket Lót, felkelve
eléjük ment és arccal a föld felé hajolt.
2 És mondta: Most mindjárt kérlek, én
uraim, térjetek be a ti szolgátok házához és háljatok ott, mossátok meg lábaitokat és reggel felkelve úgy menjetek el a ti utatokra. Ők pedig mondták: Nem megyünk, hanem az utcán
hálunk.
3 De mivel igen unszolta őket, ezért
betértek hozzá, bementek az ő házába
és készített nekik lakomát, pogácsát is
sütött és ettek.
4 Lefekvésük előtt a városnak, Szodo-

mának férfiai körülvették a házat, a
gyerektől fogva a vénig, az egész nép,
a legutolsótól fogva.
5 És szólították Lótot, ezt mondva
neki: Hol vannak azok a férfiak akik
hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat
hozzánk, hadd ismerjük őket.
6 És kiment Lót hozzájuk az ajtó elé, és
bezárta maga után az ajtót.
7 És mondta: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek ilyen gonoszságot.
8 Íme, van nekem két lányom, akik
még nem ismertek férfit, kihozom azokat hozzátok és cselekedjetek velük
ahogy nektek tetszik, csakhogy ez emberek ellen ne vétkezzetek, mivelhogy
ők az én házam árnyéka alá jöttek.
9 Azok pedig mondták: Menj el innen.
Ismét mondták: Ez egymaga nálunk a
jövevény és ő akar ítélkezni? Majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy
nem azokkal. És igen nagyon rárohantak arra a férfira, Lótra, és be akarták
törni az ajtót.
10 De kinyújtották azok a férfiak a kezeiket és behúzták Lótot magukhoz a
házba, és bezárták az ajtót.
11 A férfiakat pedig akik a ház ajtaja
előtt voltak, vaksággal verték meg a
kicsitől fogva a nagyig annyira, hogy
elfáradtak az ajtó keresésében.
12 És mondták a férfiak Lótnak: Van-e
még itt e városban aki hozzád tartozik,
akár vőd, akár fiaid és lányaid? mindenki aki hozzád tartozik, vidd ki ebből a helyből.
13 Mert elvesztjük ezt a helyet, mert
ezek kiáltása megnőtt az ÚR előtt;
azért küldött minket az ÚR, hogy elveszítsük ezt.
14 Kiment azért Lót és szólt a vőinek,
akik a lányait elvették, és mondta: Keljetek fel, menjetek ki ebből a helyből,
mert elveszti az ÚR ezt a várost; de a
vőinek úgy látszott mintha tréfálna.
15 És mikor feljött a hajnal, sürgették
az angyalok Lótot, ezt mondva: Kelj
fel, vedd a feleségedet és jelenlévő két
lányodat, hogy el ne vessz e város álnokságában.
16 Mikor pedig késlekedett, megragadták a férfiak a kezét és a felesége
kezét, és két lánya kezét, mivelhogy az
ÚR kedvezett neki, és kivitték őt, és a
városon kívül hagyták őt.
17 És mikor kivitték őket, mondta az
31
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egyik: Szaladj el és tartsd meg a te lelked, hátra ne tekints és sehol meg ne
állj ezen a környéken; arra a hegyre
menekülj, hogy el ne vessz.
18 És mondta nekik Lót: Ne, óh uram.
19 Íme, most a te szolgád kedvet talált
a te szemeid előtt, és naggyá tetted a te
irgalmasságodat, melyet tettél velem,
az én lelkem életben tartva: de én nem
szaladhatok arra a hegyre, netalán elér
engem a veszedelem és meghalok.
20 Itt közel van ez a város, hadd fussak oda, kicsi az, hadd szaladjak kérlek oda, lám kicsi város az; hogy éljen
az én lelkem.
21 Mondta azért neki: Íme, rád tekintek ebben a dologban is, és nem pusztítom el azt a várost amelyről szóltál.
22 Siess, szaladj oda, mert semmit
sem tehetek addig amíg oda nem érsz.
Azért nevezték annak a városnak nevét Czóárnak.
23 A nap már feljött mikor Lót Czóárba
ért.
24 És az ÚR Szodomára és Gomorára
kénköves tüzes esőt bocsátott az ÚRtól
az égből.
25 És elsüllyesztette azokat a városokat és azt az egész vidéket, és a városok minden lakóját, és a föld növényeit is.
26 És mikor hátratekintett az ő felesége, sóbálvánnyá változott.
27 Felkelt Ábrahám pedig reggel, és
arra a helyre ment ahol az ÚR előtt állt.
28 És mikor Szodoma és Gomora felé
tekintett, és mind az egész környék
földje felé, látta hogy felszállt annak a
földnek füstje, mint a kemence füstje.
29 És mikor elvesztette Isten annak a
környéknek városait, megemlékezett
az Isten Ábrahámról, és kiküldte Lótot
a veszedelemből, mikor elsüllyesztette a városokat, amelyekben Lót lakott.
30 Lót pedig felment Czóárból és letelepedett a hegyen, és vele együtt az ő
két lánya is, mert félt Czóárban lakni;
egy barlangban lakott tehát ő és az ő
két lánya.
31 És mondta a nagyobbik a kisebbiknek: A mi atyánk megvénült és nincs a
földön férfi, aki hozzánk bejöhetne az
egész föld szokása szerint.
32 Gyere, adjunk atyánknak bort inni
és háljunk vele, és támasszunk magot
atyánktól.
32

33 Ezért bort adtak inni az ő atyjuknak
azon az éjszakán és bement a nagyobbik, és az ő atyjával hált, ő pedig nem
tudta meg sem azt, mikor az mellé feküdt, sem azt, mikor felkelt.
34 Másnap pedig mondta a nagyobbik
a kisebbiknek: Íme a múlt éjjel én háltam atyámmal, adjunk neki bort inni
ezen az éjjelen is, és menj be, hálj vele,
és támasszunk magot a mi atyánktól.
35 Adtak azért azon az éjszakán is az ő
atyjuknak bort inni, és felkelt a kisebbik is és vele hált; ő pedig nem tudta
meg, sem mikor az odafeküdt, sem mikor felkelt.
36 És teherbe estek Lót lányai mindketten az ő atyjuktól.
37 És a nagyobbik fiút szült, és
Moábnak nevezte annak nevét; ez a
moábiták atyja mind e mai napig.
38 A kisebbik is fiút szült, és Benamminak nevezte annak nevét. Ez az ammoniták atyja mind a mai napig.
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Abimélek király elveszi Ábrahámtól az ő feleségét Sárát, de mikor Isten meginti őt, visszaadja Ábrahámnak és
megfeddi mind a kettőt, hogy ők adtak erre
neki okot.
1 És elköltözött onnan Ábrahám a déli
tartományba, és letelepedett Kádes
és Súr között, és mint jövevény lakott
Gérárban.
2 És Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről
ezt mondta: Az én húgom ő. Elküldött
azért Abimélek, Gérár királya, és elvitette Sárát.
3 De Isten Abimélekhez jött éjjeli álomban, és mondta neki: Íme, meghalsz az
asszonyért akit elvettél, pedig férjnél
van.
4 Abimélek pedig nem érintette őt, és
mondta: Uram még az igaz népet is
megölöd?
5 Vagy nem ő mondta-e nekem: én húgom ő; Sára is azt mondta: én bátyám
ő. Az én szívem ártatlanságában és az
én kezeim tisztaságában cselekedtem
ezt.
6 És mondta az Isten neki álomban:
Én is tudom, hogy a te szíved ártatlanságában cselekedted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezz ellenem, azért nem engedtem neked, hogy
érintsd őt.
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7 Most azért add vissza az embernek
az ő feleségét, mert ő próféta; és imádkozik érted, és élsz; hogyha pedig nem
adod vissza: tudd meg, hogy bizony
meghalsz mind te, és minden hozzád
tartozó.
8 Felkelt azért Abimélek reggel, és előhívatta minden szolgáját, és fülük hallatára mindezeket elbeszélte, és azok
igen megrémültek.
9 És előhívatta Abimélek Ábrahámot,
és mondta neki: Mit cselekedtél velünk? És mit vétettem ellened, hogy
rám és az én országomra ilyen nagy
bűnt hoztál? Olyat cselekedtél velem,
amelyeket nem kellett volna cselekedni.
10 Ezenfelül mondta Abimélek Ábrahámnak: Mire nézve tetted ezt a dolgot?
11 Felelt Ábrahám: Mert azt gondoltam: bizony nincs istenfélelem ezen a
helyen, és megölnek engem az én feleségemért.
12 De valósággal húgom is, az én
atyám lánya ő, csakhogy nem az én
anyámnak lánya; és feleségemmé lett.
13 És mikor kibujdostatott engem az
Isten az én atyám házából, azt mondtam neki: Ilyen irgalmasságot cselekedj velem: mindenütt ahová megyünk, azt mondd felőlem, az én bátyám ő.
14 Akkor Abimélek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálólányokat és
Ábrahámnak adta, és visszaadta neki
Sárát is, az ő feleségét.
15 És mondta Abimélek: Íme előtted
van az én országom, ahol jónak látod,
lakj ott.
16 Sárának pedig mondta: Íme ezer
ezüstöt adtam a bátyádnak, íme ez
mindazok szemei befedezője akik veled vannak, és így mindenki előtt igazolva vagy.
17 Könyörgött azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyította Isten
Abiméleket és az ő feleségét, és az ő
szolgálólányait, hogy szüljenek.
18 Mert az ÚR erősen bezárta az
Abimélek háza népének minden méhét Sáráért, az Ábrahám feleségéért.

ban lakik Ismáel. Abimélek szövetséget szerez Ábrahámmal.

1 Az ÚR pedig meglátogatta Sárát
ahogy mondta, és úgy cselekedett az
ÚR Sárával ahogy szólt.
2 Mert fogadott Sára az ő méhében, és
fiút szült Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, amelyet mondott neki az Isten.
3 És nevezte Ábrahám az ő fiának nevét, aki neki született, akit Sára szült
neki, Izsáknak.
4 És körülmetélte Ábrahám az ő fiát
Izsákot nyolcnapos korában, ahogy az
Isten parancsolta neki.
5 Ábrahám pedig száz esztendős volt,
mikor Izsák született neki, az ő fia.
6 És mondta Sára: Nevetést szerzett az
Isten nekem; mindenki aki hallja ezt,
velem együtt nevet.
7 Ismét mondta: Ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiakat szoptat?
Mert az ő vénségében fiút szültem.
8 Mikor pedig a gyermek felnövekedett, a tejtől elválasztatott; és Ábrahám
nagy lakomát szerzett azon a napon
amelyen Izsák a tejtől elválasztatott.
9 Mikor pedig Sára látta, hogy az
egyiptombeli Hágár fia, akit Ábrahámnak szült, csúfolódik,
10 Mondta Ábrahámnak: Űzd el ezt a
szolgálólányt az ő fiával együtt, mert
nem lesz örökös ennek a szolgálónak
fia az én fiammal, Izsákkal együtt.
11 Ábrahámnak pedig igen keserves
dolognak látszott ez az ő fiáért.
12 De mondta az Isten Ábrahámnak:
Ne látsszon keservesnek előtted a
gyermek és a szolgálólány dolga; mindenben amit Sára mond neked, engedj
az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod.
13 Azonban a szolgálólány fiát is néppé teszem, mivelhogy ő a te magod.
14 Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és
vett kenyeret és egy tömlő vizet, és
Hágárnak adta azt, feltéve annak vállára, és a gyermeket is, és elbocsátotta a szolgálólányt, aki pedig elment és
Beérseba pusztájában bujdosott.
15 Mikor elfogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket egy bokor alá.
Megszületik Izsák az Isten ígérete 16 Majd elment és leült átellenben
szerint, és körülmetéli őt Ábrahám. mintegy nyíllövésnyi távolságra, mert
Kiűzi Hágárt Ismáellel együtt. A pusztá- azt mondta: Ne lássam mikor a gyer33
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mek meghal, és leült vele szembe, és
felemelte a szavát és sírt.
17 Meghallotta pedig Isten a gyermek
szavát, ezért kiáltott az Isten Angyala az égből Hágárnak, és mondta neki:
Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermek szavát, ott
ahol van.
18 Kelj fel, vedd fel a gyermeket, fogd
kézen őt, mert nagy néppé teszem őt.
19 És megnyitotta Isten az ő szemeit,
és egy vízforrást látott, odament azért
és megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni
adott a gyermeknek.
20 És Isten volt a gyermekkel, és a
pusztában lakott, és íjász lett.
21 Párán pusztájában lakott, és az ő
anyja Egyiptom földjéről vett neki feleséget.
22 És abban az időben történt, hogy
Abimélek és Pikhól, az ő seregének fejedelme, megszólították Ábrahámot,
ezt mondva: Az Isten van veled mindenben amit cselekszel.
23 Most azért itt esküdj meg nekem az
Istenre, hogy sem ellenem, sem fiam,
sem unokám ellen álnokságot nem
cselekszel, hanem azzal az irgalmassággal, amellyel én veled cselekedtem,
olyan irgalmasságot teszel velem és a
földdel, amelyben jövevény voltál.
24 És mondta Ábrahám: Én megesküszöm.
25 Megdorgálta pedig Ábrahám
Abiméleket a kútért, amelyet erővel elvettek az Abimélek szolgái.
26 És mondta Abimélek: Nem tudom ki cselekedte ezt a dolgot; te sem
mondtad meg nekem, és én sem hallottam, hanem csak ma.
27 Ábrahám vett azért juhokat, barmokat és Abiméleknek adta; és ketten
szövetséget kötöttek egymással.
28 És külön állított Ábrahám a nyájból
hét juhot.
29 És mondta Abimélek Ábrahámnak:
Mire való ez a hét juh amit külön állítottál?
30 És felelt Ábrahám: Ezt a hét juhot
vedd el a kezemből, hogy bizonyságul
legyenek nekem, hogy én ástam ezt a
kutat.
31 Azért nevezték azt a helyet
Beérsebának, mivelhogy ott esküdtek
meg mind a ketten.
32 Miután megkötötték a szövetsé34

get Beérsebában, felkelt Abimélek és
Pikhól, az ő seregének fejedelme, és
visszatértek a filiszteusok földjére.
33 Ábrahám pedig fákat ültetett
Beérsebában, és segítségül hívta ott az
örökkévaló Istennek, az ÚRnak nevét.
34 És sok ideig lakott Ábrahám mint
jövevény a filiszteusok földjén.
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Isten megkísérti Ábrahámot és azt
parancsolja, hogy Izsákot áldozza
fel; amikor Ábrahám Isten parancsa szerint meg akarja ölni Izsákot, Isten megtiltja, hogy ne tegye. Megáldatik az ő engedelmessége miatt.
1 És történt ezek után, hogy az Isten
megkísértette Ábrahámot, és mondta neki: Ábrahám! Az pedig felelt: Itt
vagyok.
2 És mondta: Vedd most a te fiadat, a
te egyetlenegyedet akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórija földjére és áldozd meg őt ott égőáldozatul a hegyek
közül azon, amelyet mondok neked.
3 Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és
megnyergelte a szamarát, és maga
mellé vette két szolgáját és az ő fiát,
Izsákot, és fát hasogatott az égőáldozathoz. Akkor felkelt és elindult arra a
helyre, amelyet az Isten mondott neki.
4 Harmadnapon felemelte szemeit Ábrahám, és látta a helyet távolról.
5 És mondta Ábrahám az ő szolgáinak:
Maradjatok itt a szamárral, én pedig és
ez a gyermek elmegyünk oda és imádkozunk, azután visszajövünk hozzátok.
6 Vette azért Ábrahám az égőáldozathoz való fákat, és feltette az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és együtt mentek
mind a ketten.
7 És szólt Izsák Ábrahámnak az ő atyjának, és mondta: Atyám! Az pedig
mondta: Itt vagyok fiam. És mondta
Izsák: Itt van a tűz és a fa, de hol van az
égőáldozatra való állat?
8 És mondta Ábrahám: Az Isten majd
gondot visel az égőáldozatra való állatról, fiam; és mentek ketten együtt.
9 Eljutottak pedig arra a helyre amelyet az Isten mondott neki, és megépítette ott Ábrahám az oltárt és rárakta a
fát, majd megkötözte Izsákot az ő fiát,
és feltette az oltárra a farakás tetejére.
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10 És kinyújtotta Ábrahám a kezét és
vette a kést, hogy megölje az ő fiát.
11 Akkor kiáltott neki az ÚR Angyala
az égből, és mondta: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok.
12 És mondta: Ne nyújtsd ki a kezed a
gyermekre és ne bántsd őt: mert most
már tudom, hogy féled az Istent, és
nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek énértem.
13 És felemelte Ábrahám a szemeit és
látta, hogy íme a háta mögött egy kos
akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Odament tehát Ábrahám és
elhozta a kost, és azt áldozta meg égőáldozatul az ő fia helyett.
14 És nevezte Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-Jire-nek. Azért
mondják ma is: Az ÚR hegyén a gondviselés.
15 És szólította az ÚR Angyala Ábrahámot másodszor is az égből.
16 És mondta: Én magamra esküszöm,
azt mondja az ÚR: mivelhogy ezt a
dolgot cselekedted, és nem tartottad
meg a te fiadat, a te egyetlenegyedet:
17 Hogy megáldva megáldalak téged,
és megsokasítva megsokasítom a te
magod mint az ég csillagait, és mint a
fövenyt amely a tenger partján van, és
a te magod örökség szerint fogja bírni
az ő ellenségei kapuját.
18 És megáldatnak a te magodban a
föld minden nemzetségei, azért mert
engedtél az én szavamnak.
19 Visszament azért Ábrahám a szolgáihoz, és felkeltek és együtt elmentek Beérsebába, mert Ábrahám
Beérsebában lakott.
20 És mindezek után hírt hoztak Ábrahámnak, ezt mondva: Íme, Milkha is
szült fiakat Nákhornak, a te atyádfiának:
21 Úzt az ő elsőszülöttjét, és Búzt annak testvérét, és Kemuélt, Arámnak
atyját.
22 És Keszedet, Házót, Pildást, Jidláfot
és Bethuélt.
23 Bethuél pedig nemzette Rebekát.
Ezt a nyolcat szülte Milkha Nákhornak
az Ábrahám atyjafiának.
24 Az ő ágyasa is, akinek Reuma volt a
neve, szülte neki Tebáhot, Gakhámot,
Thakhást és Mahákhát.
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Meghal Ábrahám felesége Sára, és ő
siratja. A temetésére való helyet Kánaán földjén veszi megszabott áron, és ott
eltemeti halottját.
1 Sára élete pedig százhuszonhét esztendő volt. Ezek Sára életének esztendei.
2 És meghalt Sára Kirját-Arbában, azaz
Hebronban a Kánaán földjén, és bement Ábrahám, hogy gyászolja Sárát
és sirassa őt.
3 Felkelt azután Ábrahám az ő halottja
elől, és szólt a Khéth fiainak, ezt mondva:
4 Idegen és jövevény vagyok közöttetek: Adjatok nekem temetésre való
örökséget nálatok, hogy eltemessem
az én halottamat magam elől.
5 Feleltek pedig a Khéth fiai Ábrahámnak, ezt mondva neki:
6 Hallgass meg minket uram: Istentől
való fejedelem vagy te közöttünk, a mi
temetőhelyeink legjavában temesd el a
te halottadat, közülünk senki sem tartja vissza tőled az ő temetőhelyét, hogy
eltemesd a te halottadat.
7 Felkelt ezért Ábrahám és meghajtotta magát e föld népének, a Khéth fiainak.
8 És szólt velük, ezt mondva: Ha azt
akarjátok, hogy eltemessem a halottamat magam elől: hallgassatok meg engem, és esedezzetek értem Efron előtt,
Czohár fia előtt,
9 Hogy adja nekem Makpelá barlangját, amely az ő mezeje szélében van:
igazságos áron adja nekem azt, temetésre való örökségül köztetek.
10 Efron pedig a Khéth fiai között ült,
és felelt Efron a hittheus Ábrahámnak
és a Khéth fiainak, és mindazok hallatára akik bementek az ő városa kapuján, ezt mondva:
11 Nem úgy uram, hallgass meg: azt a
mezőt neked adom, és a temetőhelyet
ami abban van, azt is neked adom az
én népem fiai szeme előtt, hogy eltemesd a te halottadat.
12 És meghajtotta magát Ábrahám a
föld népe előtt.
13 És szólt Efronhoz e föld népe hallatára, ezt mondva: Ha mégis meghallgatnál engem! megadom a mező árát,
fogadd el tőlem; azután eltemetem ott
az én halottamat.
35

2
Bír 1,10;

4
1Móz 17,8;
1Krón
29,15;
Zsolt
105,12-13;
ApCsel 7,5;

1 Mózes 23. 24.

16
1Móz
50,13;

17
ApCsel
7,16;

14 És felelt Efron Ábrahámnak, ezt
mondva neki:
15 Uram! hallgass meg engem; négyszáz ezüst siklust ér ez a föld, micsoda
az köztem és közted? Ezért temesd el a
te halottadat.
16 Engedett azért Ábrahám Efronnak,
és mérték szerint adta oda azt a pénzt
Ábrahám Efronnak, amit a Khéth fiai
hallatára mondott, négyszáz ezüst
siklust, ahogy a kalmároknál szokás.
17 Így lett Efron Makpelában lévő
mezeje Ábrahámé, amely Mamréval
szemben van, a mező a benne lévő barlanggal és a mezőben lévő minden fa,
és annak egész határa körös-körül.
18 Örökségül adták azt Ábrahámnak
a Khéth fiainak szeme előtt, és mindazok szeme előtt akik az ő városa kapuján bementek.
19 Azután eltemette Ábrahám a feleségét Sárát a Makpelá mezejének barlangjában, Mamréval szemben, amely
Hebron, a Kánaán földjén.
20 Így vette meg Ábrahám a mezőt, és
a benne lévő barlangot a Khéth fiaitól,
örökség szerint való temetőhelynek.

24

Ábrahám megesketi a szolgáját,
hogy nem vesz Izsáknak feleséget a
kánaáni leányok közül, hanem az ő atyjának, Tárénak háznépe közül. Elküldi ezért
szolgáját Mezopotámiába és onnan hozza
Rebekát, a Bétuel leányát feleségül Izsáknak.

2
1Móz
47,29;

3
1Móz 28,1;

1 Ábrahám pedig már vén és idős ember volt, az ÚR pedig mindenben megáldotta Ábrahámot.
2 Mondta azért Ábrahám az ő háza
öregebb szolgájának, aki neki mindenében gazda volt: Tedd a kezed most a
tomporom alá,
3 Hogy megeskesselek téged az ÚRra,
a menny és a föld Istenére, hogy
nem veszel feleséget az én fiamnak a
kananeusok lányai közül, akik között
én lakom.
4 Hanem elmész az én földemre és az
én rokonaim közé, és onnan veszel feleséget az én fiamnak, Izsáknak.
5 Mondta pedig neki a szolga: Talán az
a lány nem akar velem eljönni erre a
földre; visszavigyem-e a fiadat arra a
földre ahonnan kijöttél?
36

6 Felelt neki Ábrahám: Vigyázz, hogy
az én fiamat oda vissza ne vidd.
7 Az ÚR, a menny Istene, aki engem
kihozott az én atyám házából és az én
rokonságom földjéről, és aki szólt nekem és megesküdött nekem, ezt mondva: A te magodnak adom ezt a földet.
Ő elbocsátja előtted az Ő Angyalát és
onnan vegyél az én fiamnak feleséget.
8 Ha pedig a lány nem akar veled eljönni, ártatlan leszel az esketésem alól;
csakhogy az én fiamat oda vissza ne
vidd.
9 Azért a szolga a kezét az ő urának,
Ábrahámnak tompora alá tette, és
megesküdött neki e dolog felől.
10 És vett a szolga tíz tevét az ő ura tevéi közül és elindult; (mert az ő ura
minden gazdagsága az ő kezében
volt). Felkelt tehát és elment Mezopotámiába, a Nákhor városába.
11 És megpihentette a tevéket a városon kívül egy kútfőnél, este felé, abban
az időben mikor a lányok vizet meríteni járnak.
12 És mondta: URam! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém kérlek
ma, és cselekedj irgalmasságot az én
urammal Ábrahámmal.
13 Íme, én a víz forrása mellé állok, és
e város lakosainak lányai kijönnek vizet meríteni.
14 Legyen így: Hogy az a lány akinek
ezt mondom: Hajtsd meg kérlek a vödrödet, hogy igyam, és az azt mondja:
igyál, sőt még a tevéidet is megitatom;
őt rendelted a te szolgádnak Izsáknak,
és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal.
15 És úgy történt, hogy mielőtt elvégezte volna a beszédet, íme jött Rebeka, aki Bethuélnek, a Milkha fiának
született, Milkha Nákhornak, az Ábrahám testvérének felesége volt: és az ő
vödre a vállán volt.
16 A lány pedig igen szép arcú volt;
szűz, és férfi még nem ismerte őt, és
lement a forrásra, és megtöltötte az ő
vödrét, és feljött a forrástól.
17 Akkor a szolga elé futott és mondta: Kérlek, adj inni egy kevés vizet a te
vödrödből.
18 Az pedig mondta: Igyál uram! és sietve leeresztette a vödrét a kezére, és
inni adott neki.
19 És miután eleget adott neki inni, ezt
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mondta: A tevéidnek is merítek, amíg
eleget nem isznak.
20 És sietve kiürítette vödrét a vályúba
és ismét elfutott a forrásra meríteni, és
merített minden tevéjének.
21 Eközben a szolga álmélkodva nézett rá, és hallgatott, hogy megtudja:
vajon az ÚR szerencséssé tette-e az ő
útját, vagy nem.
22 Miután a tevék már eleget ittak, elővett az az ember egy aranyfüggőt, aminek súlya fél siklus, és két aranykarperecet a lány karjaira, aminek súlya tíz
aranysiklust nyomott.
23 És mondta: Kinek a lánya vagy te?
kérlek mondd meg nekem: van-e a te
atyád házában hálásra való helyünk?
24 Ő pedig felelt neki: Bethuél lánya vagyok, aki Milkha fia, akit ő
Nákhornak szült.
25 Ezenfelül azt is mondta: Szalma is,
abrak is van nálunk elég, és hálásra
való hely is.
26 Meghajtotta magát az a férfi és
imádta az URat.
27 És mondta: Áldott az ÚR, az én
uramnak Ábrahámnak Istene, aki nem
vonta meg az Ő irgalmasságát és igazságát az én uramtól: mert engem ezen
az úton az ÚR vezetett az én uram atyjafiai házához.
28 Eközben elfutott a lány, és elbeszélte az ő anyja házában, ahogy ez a dolog történt.
29 Rebekának pedig volt egy bátyja,
akinek Lábán volt a neve. És kifutott
Lábán ahhoz az emberhez a forráshoz.
30 Mert mikor látta a függőt és az
aranypereceket húga karjain, és hallotta húgának, Rebekának beszédét, aki
ezt mondta: Így s így szólt nekem az a
férfi; akkor kiment a férfihoz; és íme ez
ott állt a tevék mellett a forrásnál.
31 És mondta: Gyere be, ISTEN áldott
embere; miért állnál idekinn? pedig én
elkészítettem neked a házat és a helyet
a tevéknek.
32 Bement azért az a férfi a házba és a
tevékről leszedte a terhet, és adott a tevéknek szalmát és abrakot; és vizet az
ő lábai megmosására és a férfiak lábának akik vele voltak.
33 És ennivalót tettek elé, de ő mondta: Nem eszem amíg el nem mondom
az én beszédemet. És szólt: Mondd el.

34 Mondta azért: Én az Ábrahám szolgája vagyok.
35 Az ÚR pedig igen megáldotta az
én uramat, úgy hogy naggyá lett: mert
adott neki juhokat, barmokat, ezüstöt,
aranyat, szolgákat, szolgálólányokat,
tevéket, szamarakat.
36 És Sára az én uram felesége, fiút
szült az én uramnak az ő vénségében,
és annak adta mindenét amije van.
37 Engem pedig megesküdtetett az én
uram, ezt mondva: Ne vegyél feleséget
az én fiamnak a kananeusok lányai közül, akiknek földjén lakom.
38 Hanem menj el az én atyám házához, és az én rokonságom közé, hogy
onnan vegyél feleséget az én fiamnak.
39 Mikor pedig azt mondtam az én
uramnak: Talán nem akar eljönni velem az a lány?
40 Mondta nekem: Az ÚR, aki előtt én
szüntelen jártam, elbocsátja az Ő Angyalát veled és szerencséssé teszi a te
utadat, hogy feleséget vehess az én fiamnak az én nemzetségem közül, és az
én atyám házából.
41 Akkor szabadulsz fel az én esketésemtől, ha elmész az én nemzetségem
közé; és ha nem adják a lányt: megszabadulsz az én esketésemtől.
42 Mikor ma a forráshoz érkeztem, ezt
mondtam: URam, én uramnak Ábrahámnak Istene, ha szerencséssé tennéd
most az én utamat amelyen járok:
43 Íme, én e forrás mellett állok, és legyen úgy, hogy az a hajadon aki kijön
vizet meríteni, és akinek azt mondom:
Kérlek adj inni nekem egy kevés vizet
a te vödrödből,
44 És ő ezt mondja nekem: Te is igyál,
és a tevéidnek is merítek; az legyen a
feleség akit az ÚR az én uram fiának
rendelt.
45 Én még el sem végeztem az én szívemben a beszédet, íme kijött Rebeka
az ő vedrével a vállán, és lement a forrásra és merített, én pedig mondtam
neki: Kérlek adj inni.
46 Ő pedig sietve leeresztette a vödrét, és mondta: Igyál, sőt még a tevéidet is megitatom; és ittam, és a tevéket is megitatta.
47 Megkérdeztem őt és mondtam: Ki
lánya vagy? ő pedig felelt: Bethuélnek,
a Nákhor fiának lánya vagyok akit
Milkha szült neki. Ekkor a függőt or37
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rába és az aranypereceket karjaira tettem.
48 Meghajtottam azért magam és
imádtam az URat, és áldottam az
URat, az én uramnak Ábrahámnak Istenét, aki engem igaz úton vezetett,
hogy az én uram atyjafia lányát vegyem az ő fiának feleségül.
49 Most azért ha kegyelmességet és tökéletességet akartok cselekedni az én
urammal, mondjátok meg nekem; ha
pedig nem, azt is mondjátok meg nekem: és vagy jobbra, vagy balra fordulok.
50 Akkor felelt Lábán és Bethuél, és
ezt mondták: Az ÚRtól van ez a dolog:
Nem mondhatunk neked sem jót, sem
rosszat.
51 Íme, előtted van Rebeka, vedd és
menj el; és legyen felesége a te urad fiának, ahogyan az ÚR megmondta.
52 Miután hallotta Ábrahám szolgája az ő beszédüket, földig meghajtotta
magát az ÚRnak.
53 És előhozott a szolga ezüst- és
aranyedényeket és ruhákat, és azokat
Rebekának adta: és drága ajándékokat
adott az ő bátyjának és az ő anyjának.
54 Ezután ettek és ittak, ő és a férfiak akik vele voltak, és ott háltak. Mikor pedig felkeltek reggel, ezt mondta:
Bocsássatok vissza engem az én uramhoz.
55 Mondta pedig a lány bátyja és az
ő anyja: Maradjon velünk a lány még
vagy tíz napig, azután menjen el.
56 A szolga azonban ezt mondta nekik:
Ne késleltessetek engem, amikor az
ÚR megáldotta az én utamat; bocsássatok el azért engem, hogy visszamenjek az én uramhoz.
57 Ekkor ezt mondták: Hívjuk elő a
lányt és kérdezzük meg őt.
58 Szólították azért Rebekát, és mondták neki: Akarsz-e elmenni ezzel a férfival? és ő mondta: Elmegyek.
59 Elbocsátották azért Rebekát az ő húgukat, és az ő dajkáját, és az Ábrahám
szolgáját, és az ő embereit.
60 És megáldották Rebekát, és ezt
mondták neki: Húgunk vagy, szaporodj, légy ezerszer való ezerig, és bírja a te magod az ő ellenségei kapuját.
61 Felkelt Rebeka és az ő szolgálólányai és felültek a tevékre, és követték
38

azt a férfit. Így vette a szolga Rebekát
és elment.
62 Izsák pedig visszajött a Lakhai Rói
forrástól, és a déli tartományban lakott.
63 És estefelé kiment Izsák imádkozni
a mezőre, és felemelte a szemeit és látta, hogy íme tevék jönnek.
64 Rebeka is felemelte a szemeit és
meglátta Izsákot, és leszállt a tevéről.
65 Mert mikor megkérdezte a szolgától: Kicsoda az a férfi aki a mezőn
elénk jön? Azt felelte a szolga: Ez az én
uram. És megfogta Rebeka a fátylát és
befedezte magát.
66 Elbeszélte azután a szolga Izsáknak
mindazokat a dolgokat, amelyeket cselekedett.
67 Izsák pedig bevitte Rebekát Sárának,
az ő anyjának sátrába. És elvette Rebekát és felesége lett neki, és szerette őt.
Megvigasztalódott Izsák az ő anyja halála után.
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Ábrahám a Sára halála után vesz
magának feleséget, akitől sok gyermeke lesz. De csak Izsák az ő örököse, és
a másik feleségétől való fiakat kirekeszti. Meghal Ábrahám és eltemeti Izsák és
Ismael. Ismael fiait leírja Mózes. Azután
leírja Ézsau és Jákob születését, hogyan
adta el Ézsau az elsőszülöttségi méltóságát kicsi áron.

1 Ábrahám pedig ismét vett magának
feleséget, akinek Ketúráh volt a neve.
2 És ő szülte neki Zimránt, Joksánt,
Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.
3 Joksán pedig nemzette Sébát és
Dédánt. Dédán fiai voltak pedig:
Assurim, Letúsim és Leummim.
4 És Midián fiai: Éfah, Éfer, Hánok,
Abida és Eldaah: Mindezek Ketúráh
fiai.
5 Valamije pedig Ábrahámnak volt,
mindazt Izsáknak adta.
6 Az ágyas fiainak pedig akik Ábrahámé voltak, ajándékokat adott Ábrahám, és elküldte őket az ő fia mellől,
Izsák mellől, még az ő életében napkelet felé, napkeleti földre.
7 Ezek pedig Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: százhetvenöt esztendő.
8 Kimúlt és meghalt Ábrahám jó vén-
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séggel, öregen és megelégedve; és az ő
népéhez takaríttatott.
9 Eltemette azért őt Izsák és Ismáel,
az ő fiai, a Makpelá barlangjában, Efronnak, a hitteus Czohár fiának mezejében, amely Mamréval szemben van.
10 Abban a mezőben amit Ábrahám a
Khéth fiaitól vett: ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége, Sára.
11 Ábrahám halála után pedig megáldotta Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig a Lakhai Rói, azaz az engem látó élő
forrásánál lakott.
12 Ezek pedig Ábrahám fiának,
Ismáelnek nemzetségei, akit az
egyiptombeli Hágár, a Sára szolgálója
szült Ábrahámnak.
13 Ezek Ismáel fiainak nevei, nevük és
nemzetségük szerint: Ismáel elsőszülöttje Nebájót, azután Kédar, Adbeél
és Mibszám.
14 És Misma, Dúmah és Massza.
15 Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és
Kedmah.
16 Ezek az Ismáel fiai, és ezek azok nevei az ő falvaikban és váraikban; tizenkét fejedelem, az ő nemzetségük szerint.
17 Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: százharminchét esztendő. És
kimúlt és meghalt, és takaríttatott az ő
népéhez.
18 Laktak pedig Havilától fogva Súrig,
amely Egyiptommal szemben van,
amerre Asszíriába kell menni, és az ő
atyjafiai előtt halt meg.
19 Ezek pedig Izsáknak, az Ábrahám
fiának nemzetségei: Ábrahám nemzette Izsákot.
20 Izsák pedig negyven esztendős
volt mikor Rebekát, a Szíriából való
Bethuél lányát Mezopotámiából, a
szíriabeli Lábán húgát vette magának
feleségül.
21 És könyörgött Izsák az ÚRnak az
ő feleségéért, mivelhogy meddő volt,
és az ÚR meghallgatta őt: és fogadott
ezért Rebeka, az ő felesége az ő méhében.
22 Tusakodtak pedig egymás közt a
fiak az ő méhében, ezért azt mondta: Ha így van, miért lett így nekem?
Elment azért, hogy megkérdezze az
URat.
23 És mondta neki az ÚR: Két nemzetség van a méhedben, és két nép válik

ketté a te méhedből; egyik nép a másik
népnél erősebb lesz, és a nagyobb szolgál a kisebbnek.
24 És beteltek az ő szülésének napjai,
és íme ikrek voltak a méhében.
25 És kijött az első; vörös volt és mindene szőrös mint egy szőrtakaró; azért
nevezték az ő nevét Ézsaunak.
26 Azután kijött az ő atyjafia, kezével
Ézsau sarkába fogódzva; azért nevezték az ő nevét Jákobnak. Izsák pedig
hatvan esztendős volt amikor megszülte őket Rebeka.
27 Felnövekedtek a gyermekek, és
Ézsau vadászathoz értő mezei ember
volt; Jákob pedig szelíd ember, és sátorban lakó.
28 Izsák pedig Ézsaut szerette, mert
szájíze szerint volt a vad; Rebeka pedig Jákobot szerette.
29 Jákob egyszer valami főzeléket főzött, és Ézsau megjött elfáradva a mezőről,
30 És mondta Ézsau Jákobnak: Engedd, hogy egyek ebből a vörös ételből, mert elfáradtam. Ezért nevezték
az ő nevét Edomnak.
31 Jákob pedig mondta: Add el hát nekem ma a te elsőszülöttségedet.
32 És mondta Ézsau; Íme én halni megyek, mit használ ezért nekem az én elsőszülöttségem?
33 Mondta Jákob: Esküdj meg hát nekem ma, és megesküdött neki, és eladta az ő elsőszülöttségét Jákobnak.
34 És ekkor Jákob adott Ézsaunak kenyeret és főtt lencsét, evett és ivott, felkelt és elment. Így vetette meg Ézsau
az ő elsőszülöttségét.
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Izsák a szükség idején Abimélek tartományába megy. Kísértést szenved
a felesége miatt. Elküldi őt Abimélek a tartományából. Háborúsága van a víz miatt a
filiszteusokkal. Azután szövetséget szerez
Abimélek Izsákkal.
1 Éhség lett pedig abban az országban,
azután az első éhség után ami Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák
Abimélekhez, a filiszteusok királyához
Gérárba.
2 Mert megjelent neki az ÚR és ezt
mondta: Ne menj alá Egyiptomba! hanem lakj azon a földön, amelyet mondok neked.
39
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3 Lakj ezen a földön és én veled leszek
és megáldalak téged, mert neked és a
te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküt,
amellyel megesküdtem Ábrahámnak
a te atyádnak.
4 És megsokasítom a te magodat mint
az ég csillagait, és a te magodnak
adom mindezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a föld minden
nemzetségei;
5 Azért mert engedett Ábrahám az én
szavamnak, és megőrizte amit megőrizni parancsoltam, az én parancsolataimat, rendeléseimet és az én törvényeimet.
6 Ezért Izsák Gérárban lakott.
7 És mikor annak a helynek lakosai az
ő felesége felől kérdezősködtek, azt
mondta: Húgom ő. Mert félt azt mondani: én feleségem; nehogy megöljenek engem e hely lakosai Rebekáért,
mivelhogy szép arcú.
8 És mikor sok időt töltött ott,
Abimélek a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és látta Izsákot Rebekával, az ő feleségével enyelegni.
9 Hívatta azért Abimélek Izsákot és
mondta: Íme, bizony feleséged ő; hogyan mondhattad tehát: húgom ő!? És
mondta neki Izsák: Mert azt gondoltam, netalán megölnek érte.
10 És mondta Abimélek: Miért művelted ezt velünk? Kis híja volt, hogy nem
hált a feleségeddel valaki a nép közül,
és bűnt hoztál volna ránk.
11 Parancsolt azért Abimélek az egész
népnek, ezt mondva: Aki ezt az embert vagy ennek feleségét érinti, kétség
nélkül meg kell halnia.
12 És vetett Izsák azon a földön, és abban az esztendőben százannyija lett
neki, mert megáldotta őt az ÚR.
13 És növekedett az a férfi, és előbbreelőbbre haladt, szüntelen növekedve,
mígnem igen nagyon megnövekedett.
14 És volt neki apró és öreg barma és
sok szolgája, annyira hogy irigykedtek
rá a filiszteusok.
15 És mindazokat a kutakat, amelyeket
atyja szolgái ástak Ábrahámnak, az ő
atyjának idejében, behányták a filiszteusok és betöltötték azokat földdel.
16 És mondta Abimélek Izsáknak:
Menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunk.
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17 Elment azért onnan Izsák, és Gérár
völgyében szállt meg, és ott lakott.
18 És ismét megásta Izsák a kutakat,
amelyeket az ő atyjának, Ábrahámnak
idejében ástak, de amelyeket Ábrahám
holta után behánytak a filiszteusok,
és azokkal a nevekkel nevezte azokat,
amely neveket az ő atyja adott azoknak.
19 És mikor Izsák szolgái ástak abban a völgyben, élő vízforrásra akadtak ott.
20 Gérár pásztorai pedig versengtek
Izsák pásztoraival, ezt mondva: Miénk
a víz. Ezért nevezte a kút nevét Eszeknek, mivelhogy civakodtak vele.
21 Más kutat is ástak és azon is versengtek, azért annak nevét Szitnának
nevezte.
22 És továbbvonult onnan és más
kutat ásott, amely miatt nem versengtek; azért nevezte annak nevét
Rehobóthnak, és mondta: Mert most
már tágas helyet szerzett az ÚR nekünk, hogy gyümölcsözzünk ezen a
földön.
23 Felment pedig onnan Beérsebába.
24 És megjelent neki az ÚR azon az éjszakán, és mondta: Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene: Ne félj,
mert veled vagyok és megáldalak téged és megsokasítom a te magod Ábrahámért, az én szolgámért.
25 Oltárt épített azért ott és segítségül
hívta az ÚR nevét, és felvonta ott az
ő sátrát; Izsák szolgái pedig kutat ástak ott.
26 Abimélek pedig elment hozzá
Gérárból és Akhuzzáth az ő barátja, és
Pikhól az ő serege fejedelme.
27 És mondta nekik Izsák: Miért jöttetek hozzám, pedig ti gyűlöltök engem
és elűztetek engem magatok közül?
28 Ők pedig mondták: Bizonysággal láttuk, hogy az ÚR van veled, és
mondtuk: legyen eskü most közöttünk, köztünk és közted. Ezért frigyet
kötünk veled,
29 Hogy minket gonosszal nem illetsz,
ahogyan mi egyáltalán nem bántottunk téged, és ahogy csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te most az ISTEN
áldottja vagy.
30 Akkor vendégséget szerzett nekik,
ettek és ittak.
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31 Felkeltek pedig jó reggel, és megesküdtek egymásnak, és elbocsátotta őket Izsák, és békességgel mentek
el tőle.
32 Ugyanazon a napon eljöttek az
Izsák szolgái, és hírt hoztak neki a kút
felől amit ástak, és mondták neki: Találtunk vizet.
33 Elnevezte azt Sibáhnak: Azért annak a városnak neve Beérseba mind e
mai napig.
34 És mikor Ézsau negyven esztendős volt, feleségül vette Jehudithot a
hitteus Beéri lányát, és Boszmátot a
hitteus Elon lányát.
35 És ők Izsák és Rebeka lelke keserűségére lettek.

27

Ebben a részben megírja Mózes,
hogy hogyan vette el Jákob az anyja
segítségével Izsáktól az áldást Ézsau öltözékében, amiért halállal fenyegeti meg Jákobot Ézsau, de az anyja tanácsából Jákob
Mezopotámiába szalad.
1 És ez történt mikor megvénült Izsák
és szemei annyira meghomályosodtak,
hogy nem látott, szólította nagyobbik
fiát Ézsaut, és mondta neki: Fiam; és ez
mondta neki: Itt vagyok.
2 És mondta: Íme megvénültem, és
nem tudom az én halálom napját.
3 Most ezért kérlek vedd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat, és menj ki a mezőre, vadássz nekem vadat.
4 És csinálj nekem kedvem szerint való
ételt és hozd el nekem, hogy egyem és
megáldjon téged az én lelkem mielőtt
meghalok.
5 Rebeka pedig hallotta amit Izsák az
ő fiának, Ézsaunak mondott. Elment
ezért Ézsau a mezőre, hogy vadat vadásszon és hozzon.
6 Rebeka pedig szólt Jákobnak az ő fiának, ezt mondva: Íme hallottam, hogy
atyád szólt a bátyádnak Ézsaunak, ezt
mondva:
7 Hozz nekem vadat és csinálj nekem
ételt, hogy egyek és megáldjalak téged
az ÚR előtt, mielőtt meghalok.
8 Most azért fiam, hallgass az én szavamra, amit parancsolok neked.
9 Menj el kérlek a nyájhoz és hozz nekem onnan két jó kecskegidát, hogy
atyádnak ételt csináljak azokból, ahogyan ő szereti.

10 Hogy bevidd azt a te atyádnak,
hogy egyen és megáldjon téged, mielőtt meghal.
11 Jákob pedig mondta Rebekának, az
ő anyjának: Íme, az én bátyám Ézsau,
szőrös ember, én pedig sima vagyok.
12 Netalán megtapogat engem az én
atyám és félek, hogy olyan leszek előtte mint egy csaló és így átkot és nem
áldást hozok magamra.
13 És mondta neki az ő anyja: Rám
szálljon a te átkod fiam, csak hallgass
az én szavamra és menj, hozd el nekem.
14 Elment azért és elhozta, és vitte az
anyjának; és az anyja ételt készített,
ahogy az atyja szerette.
15 És vette Rebeka a nagyobbik fiának,
Ézsaunak drága ruháit, amik nála voltak az ő házában, és felöltöztette Jákobot, a kisebbik fiát.
16 A kecskegidák bőrével pedig beborította a kezeit és nyakának simaságát.
17 És az ételt amit készített, kenyérrel együtt, Jákobnak az ő fiának kezébe adta.
18 És bement az atyjához és mondta:
Atyám! és az mondta: Itt vagyok. Ki
vagy te fiam?
19 Mondta Jákob az atyjának: Én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted, úgy cselekedtem, ahogy parancsoltad, kelj fel
kérlek, ülj fel és egyél az én vadászatomból, hogy megáldjon engem a te
lelked.
20 És mondta Izsák az ő fiának: Hogy
találtál rá ilyen hamar fiam? És felelt:
Mert az ÚR, a te Istened hozta elém.
21 És mondta Izsák Jákobnak: Gyere közelebb kérlek, hadd tapogassalak
meg fiam: vajon te vagy-e az én fiam
Ézsau, vagy nem?
22 Odament tehát Jákob Izsákhoz az
ő atyjához, aki megtapogatta őt, és
mondta: E szó Jákob szava, de e kezek
Ézsau kezei.
23 És nem ismerte meg őt, mivelhogy az ő kezei szőrösek voltak mint
Ézsaunak, az ő bátyjának kezei; ezért
megáldotta őt.
24 És mondta: Te vagy-e fiam, Ézsau?
Felelt Jákob: Én vagyok.
25 Ő pedig mondta: Hozd ide nekem
fiam, hadd egyem a te vadászatodból,
hogy megáldjon téged az én lelkem;
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és odavitte és evett; bort is vitt neki és
ivott.
26 Akkor mondta neki Izsák az ő atyja:
Gyere ide fiam és csókolj meg engem.
27 Odament azért és megcsókolta őt;
és megérezve ruhái szagát, megáldotta őt, és mondta: Lám az én fiam illata olyan mint a mező illata amit megáldott az ÚR.
28 Adjon az Isten neked az ég harmatából és a föld kövérségéből, a gabona
és a bor bőségét.
29 Népek szolgáljanak neked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted; légy
ura a te atyádfiainak, és hajoljanak
meg előtted a te anyád fiai. Aki téged átkoz, legyen átkozott, és aki téged
megáld, legyen áldott.
30 És ahogy elvégezte Izsák Jákob
megáldását, éppen csak, hogy kiment
Jákob az ő atyjának, Izsáknak színe
elől, az ő bátyja, Ézsau is megjött vadászatából.
31 Ő is készített ételt, és atyja elé vitte, és mondta atyjának: Kelj fel atyám
és egyél a te fiad vadászatából, hogy
megáldjon engem a te lelked.
32 És mondta neki Izsák, az ő atyja: Ki
vagy te? És mondta: Én vagyok a te
fiad, a te elsőszülötted, Ézsau.
33 Akkor Izsák megrémült igen nagy
rémüléssel, és mondta: Ki volt hát az,
és hol van az, aki vadat fogott és behozta nekem, és én mindenből ettem
mielőtt te megjöttél, és akit én megáldottam? és áldott is lesz.
34 Ahogy meghallotta Ézsau az ő atyja beszédét, nagy és igen keserves kiáltással felkiáltott, és mondta atyjának:
Áldj meg engem, engem is atyám.
35 Ez pedig mondta: Az öcséd jött el
álnoksággal, és ő vette el a te áldásodat.
36 Az pedig mondta: Igazán nevezték
az ő nevét Jákobnak, mert most már
másodszor csalt meg engem; elvette az
elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat is elvette. És mondta: Nem tartottál-e nekem is valami áldást?
37 Felelt Izsák, és mondta Ézsaunak:
Íme, uraddá tettem őt, és minden atyjafiát szolgákul adtam neki, gabonával
is borral is meggazdagítottam őt; mit
műveljek azért most már veled fiam?
38 Mondta Ézsau az ő atyjának: Vajon
csak egy áldásod van neked atyám?
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Áldj meg engem, engem is atyám! És
felemelte a szavát Ézsau és sírt.
39 Felelt azért Izsák az ő atyja, és
mondta neki: Íme, kövér földön lesz a
te lakásod, és az ég harmatából, onnan
felülről lesz a te áldásod;
40 És fegyvereddel élsz, és az öcséd
szolgája leszel. De lesz olyan idő, hogy
te is uralkodsz, és leszaggatod az ő
igáját nyakadról.
41 Gyűlölte azért Ézsau Jákobot az áldásért, amellyel megáldotta őt az ő
atyja, és mondta Ézsau az ő szívében:
Közelednek az én atyámért való gyász
napjai, és akkor megölöm az öcsémet
Jákobot.
42 Mikor pedig hírül vitték Rebekának, az ő nagyobbik fiának Ézsaunak
beszédeit, elküldött és magához hívatta kisebbik fiát Jákobot, és mondta
neki: Íme, Ézsau a te bátyád azzal vigasztalja magát, hogy megöl téged.
43 Most azért fiam, hallgass az én szavamra és kelj fel, és fuss Lábánhoz az
én bátyámhoz Háránba,
44 És maradj nála egy kevés ideig,
amíg a te bátyád haragja elmúlik;
45 Míg elfordul bátyád haragja rólad,
és elfelejti amit elkövettél vele; azután
elküldök és hazahozatlak téged; miért
fosztatnám meg mindkettőtöktől egy
napon?
46 Izsáknak pedig mondta Rebeka: Eluntam életemet a hitteusok lányai miatt. Ha Jákob a hitteusok lányai közül vesz feleséget, amilyenek ezek is, e
föld lányai közül valók; minek nekem
az én életem?
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Izsák elküldi Jákobot Mezopotámiába és megparancsolja neki, hogy ne
vegyen magának feleséget a pogányok lányai közül. Elindul ezért Jákob és Bételnél
látást lát; Isten ígéretet tesz Jákobnak. Jákob pedig fogadást tesz Istennek.
1 Előhívatta azért Izsák Jákobot, hogy
megáldja őt, és megparancsolta neki
ezt mondva: Ne vegyél feleséget a
kananeusok lányai közül.
2 Kelj fel, menj el Mezopotámiába,
Bethuélnek, anyád atyjának házához,
és onnan vegyél magadnak feleséget,
Lábánnak, anyád bátyjának lányai közül.
3 A mindenható Isten pedig áldjon
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meg téged, szaporítson és sokasítson
meg téged, hogy népek sokaságává
légy;
4 És adja neked az Ábrahám áldását,
neked és a te magodnak veled együtt;
hogy örökség szerint bírd a földet melyen jövevény voltál, amelyet az Isten
adott Ábrahámnak.
5 Elbocsátotta azért Izsák Jákobot és
Mezopotámiába ment Lábánhoz, a
szíriabeli Bethuél fiához, Rebekának,
Jákob és Ézsau anyjának bátyjához.
6 És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elbocsátotta őt Mezopotámiába, hogy onnan vegyen magának
feleséget; és mikor megáldotta, megparancsolta neki, és mondta: Ne vegyél feleséget a kananeusok lányai közül.
7 És Jákob hallgatott atyja és anyja szavára és elment Mezopotámiába;
8 És látta Ézsau, hogy a kananeusok lányai nem tetszenek Izsáknak, az ő atyjának.
9 Elment Ézsau Ismáelhez, és feleségül
vette még az ő feleségeihez Ismáelnek,
az Ábrahám fiának lányát Mahaláthot,
Nebajóth húgát.
10 Jákob pedig kiment Beérsebából és
Hárán felé tartott.
11 És eljutott egy helyre ahol meghált,
mivelhogy a nap lement; és vett egyet
annak a helynek kövei közül, feje alá
tette és meghált azon a helyen.
12 És álmot látott: Íme egy létra volt
a földön felállítva, aminek a teteje az
égbe ért, és íme az Isten angyalai felmentek és lejöttek azon.
13 És íme az ÚR állt azon, és szólt: Én
vagyok az ÚR, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsák Istene; ezt a földet
amelyen nyugszol, neked adom és a te
magodnak.
14 És a te magod olyan lesz mint a föld
pora, annyira, hogy kiterjedsz nyugatra és keletre, északra és délre, és benned és a te magodban áldatnak meg a
föld minden nemzetségei.
15 Ezért íme én veled vagyok, hogy
megőrizzelek téged ahova mész, és
visszahozzalak téged erre a földre;
mert nem hagylak el téged, míg meg
nem cselekszem amit mondtam neked.
16 És Jákob fölébredt álmából, és
mondta: Bizony az ÚR van itt ezen a
helyen, de én nem tudtam.

17 Megrémült ezért és mondta: Milyen rettenetes ez a hely; ez a hely nem
egyéb, hanem Isten háza, és ez a men�nyek kapuja.
18 És felkelt Jákob reggel, és vette azt
a követ amit a feje alá tett, és oszlopul
állította fel azt, és olajat öntött annak
tetejére;
19 És nevezte annak a helynek nevét
Béthelnek, mert először Lúz volt annak a városnak neve.
20 Ezenfelül fogadást tett Jákob, ezt
mondva: Ha az Isten velem lesz, és
megőriz engem ezen az úton amelyen
most járok, és ételül kenyeret, és öltözetül ruhát ad nekem;
21 És békességgel térek vissza atyám
házához, és ha az ÚR az én Istenem
lesz;
22 Tehát ez a kő amit oszlopul felemeltem, Isten háza lesz, és valamit adsz
nekem, annak tizedét neked adom.

29

Jákob bemegy Mezopotámiába,
Hárán városába Lábánhoz, az ő anyja bátyjához. Lábán leányát, Rákhelt megszereti, akiért fogadást tesz, hogy hét esztendeig szolgálja Lábánt. Neki ígéri Lábán
a leányt, de csalással a nagyobbikat adja
oda. Kényszerítik Jákobot, hogy Rákhelért
is szolgáljon hét évig. Leának négy gyermeke lesz.
1 Jákob azután felkelve elment a napkeletre lakók földjére.
2 És látta, hogy íme egy kút van a mezőben és annál a kútnál három juhnyáj
hevert. Mert abból a kútból itatták a
nyájakat; és a kút száján nagy kő volt:
3 Mert minden juhnyájat odahajtottak, és elgördítették a követ a kút szájáról és úgy itatták meg a juhokat, azután visszatették a helyére a követ, a kút
szájára.
4 És mondta nekik Jákob: Honnan valók vagytok atyámfiai? És mondták:
Háránból valók vagyunk.
5 És mondta nekik: Ismeritek-e Lábánt
a Nákhor fiát? és azok feleltek: Ismerjük.
6 Azután mondta nekik: Egészségben
van-e? és azok mondták: Egészségben
van, és az ő lánya Rákhel itt jön a juhokkal.
7 És mondta Jákob: Íme a nap még nagyon fenn van, nincs itt az ideje, hogy
43
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összegyűljön a juhnyáj. A juhokat itassátok meg és menjetek, legeltessétek.
8 Azok pedig feleltek: Nem lehet addig amíg valamennyi juh össze nem
gyűlik ide, és el nem gördítik a követ
a kút szájáról, hogy megitassuk a juhokat.
9 Még beszélt velük mikor megérkezett Rákhel az atyja juhaival, amiket ő
legeltetett.
10 Mikor pedig meglátta Jákob
Rákhelt, Lábánnak, az ő anyja bátyjának lányát, és Lábánnak, az anyja bátyjának juhait, odalépett Jákob a
kúthoz és elgördítette a követ a kút
szájáról, és megitatta Lábánnak, az
anyja bátyjának juhait.
11 És megcsókolta Jákob Rákhelt, és
nagy fennszóval sírt.
12 És elbeszélte Jákob Rákhelnek,
hogy ő az ő atyja rokona, és hogy ő Rebeka fia. Ezért elfutott Rákhel és megmondta ezeket az atyjának.
13 Mikor Lábán Jákobnak, az ő húga
fiának hírét hallotta, elé futott, és megölelte őt és megcsókolta őt, és bevitte a házába, és ő mindent elbeszélt
Lábánnak.
14 És mondta neki Lábán: Bizony én
csontom és húsom vagy te! És nála lakott egy hónapig,
15 Ezután mondta Lábán Jákobnak:
Vajon ingyen szolgálj-e engem, noha
atyámfia vagy? Mondd meg nekem,
mi legyen a te béred?
16 Volt pedig Lábánnak két lánya: a
nagyobbik neve Lea, a kisebbik neve
Rákhel.
17 Leának pedig gyenge szemei voltak, de Rákhel szép termetű és szép
arcú volt.
18 Szerette Jákob Rákhelt, ezért ezt
mondta: Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért, a kisebbik lányodért.
19 És mondta Lábán: Jobb, hogy neked
adjam őt, hogynem más férfinak adjam; maradj nálam.
20 Szolgált ezért Jákob Rákhelért hét
esztendeig, és csak néhány napnak
tűnt az ő szemei előtt, mert igen szerette őt.
21 És mondta Jákob Lábánnak: Add
meg nekem a feleségemet, mert elteltek az én napjaim, hogy bemenjek hozzá.
22 És begyűjtötte Lábán annak a hely44

nek minden emberét, és lakodalmat
szerzett.
23 Este pedig vette Lábán az ő lányát,
Leát, és bevitte őt Jákobhoz, aki bement hozzá.
24 És neki adta Lábán az ő szolgálólányát, Zilpát, hogy szolgálója legyen az
ő lányának, Leának.
25 És reggelre kelve: Íme ez Lea!
Mondta azért Jákob Lábánnak: Mit cselekedtél velem? Vagy nem Rákhelért
szolgáltalak-e téged? Miért csaltál meg
engem?
26 Lábán pedig mondta: Nem szokás
úgy tenni nálunk, hogy eladják a kisebbiket az elsőszülött lány előtt.
27 Töltsd ki ennek a hetét, azután neked adjuk ezt is a szolgálatodért,
amellyel szolgálsz nálam még hét esztendeig.
28 Úgy cselekedett ezért Jákob, és kitöltötte a Lea hetét, azután neki adta
Lábán Rákhelt az ő lányát feleségül.
29 És Lábán az ő lányának, Rákhelnek
adta az ő szolgálóját Bilhát, hogy neki
szolgálója legyen.
30 És bement Jákob Rákhelhez is, és
inkább szerette Rákhelt mint Leát; és
szolgált nála ismét hét esztendeig.
31 És látta az ÚR, hogy Lea gyűlöltté
lett, megnyitotta a méhét, de Rákhel
magtalan volt.
32 Fogadott azért Lea a méhében és
fiút szült, és az ő nevét Rúbennek nevezte, mert azt mondta: Meglátta ISTEN az én nyomorúságomat; most
már szeretni fog engem az én férjem.
33 Azután ismét fogadott méhébe és
fiút szült, ezért ezt mondta: Mivelhogy
meghallotta az ISTEN, hogy én gyűlölt
vagyok, azért adta nekem ezt is; és az
ő nevét Simeonnak nevezte.
34 És megint fogadott méhébe és fiút
szült, és mondta: Most már ragaszkodik hozzám az én férjem, mert három fiút szültem neki; azért az ő nevét
Lévinek nevezte.
35 És ismét fogadott méhébe, és fiút
szült és mondta: Most már hálákat adok az ÚRnak; azért az ő nevét
Júdának nevezte, és megszűnt a szüléstől.

30

Rákhel amikor látta, hogy ő meddő,
odaadja Jákobnak feleségül az ő szolgálóleányát, akitől két fia születik. Lea ezt

1 Mózes 30.
meglátta, és ő is az ő szolgálóleányát odaadta az ő urának, és attól is lett négy fia.
Rákheltől mandragórával veszi meg Lea
az ő urával való hálást. Rákheltől is lesz
fia Jákobnak. Ezután el akar menni Jákob
Lábántól, és Lábán juhokkal akar fizetni Jákobnak.
1 Mikor látta Rákhel, hogy ő nem szül
Jákobnak, irigykedni kezdett Rákhel a
nővérére, és mondta Jákobnak: Adj nekem fiakat, mert ha nem, meghalok.
2 Felgerjedt azért Jákob haragja Rákhel
ellen, és mondta: Vajon Isten vagyok-e
én, aki visszatartotta a te méhed gyümölcsét?
3 És mondta Rákhel: Itt az én szolgálólányom Bilha, menj be hozzá, hadd
szüljön az én térdeimen, hogy én is
megépüljek általa.
4 Neki adta ezért az ő szolgálólányát,
Bilhát feleségül, és Jákob bement ahhoz.
5 És fogadott méhébe Bilha és fiút szült
Jákobnak.
6 És mondta Rákhel: Megítélte az én
ügyemet az Isten és meghallgatta az
én szavamat, és fiút adott nekem: azért
az ő nevét Dánnak nevezte.
7 Ismét fogadott méhében és megszülte Bilha, a Rákhel szolgálólánya, a második fiút is Jákobnak.
8 És mondta Rákhel: Nagy tusakodással tusakodtam nővéremmel és győztem; azért az ő nevét Nafthalinak nevezte.
9 Lea pedig látta, hogy megszűnt a
szüléstől, és vette az ő szolgálólányát
Zilpát, és Jákobnak adta azt feleségül.
10 Fiút szült Jákobnak Zilpa, Lea szolgálólánya.
11 És mondta Lea: sereg jön; és az ő nevét Gádnak nevezte!
12 Azután Zilpa, Lea szolgálólánya,
második fiút is szült Jákobnak.
13 És mondta Lea: Boldog vagyok,
mert a lányok engem boldognak mondanak: és az ő nevét Ásernek nevezte.
14 Kiment pedig Rúben a búzaaratás napjaiban, és a mezőn
mandragórabogyókat talált, és az
ő anyjának, Leának vitte azokat. És
mondta Rákhel Leának: Adj nekem,
kérlek, a fiad mandragórabogyóiból.
15 Ő pedig felelt neki: Vajon kis dolog neked az, hogy elvetted tő-

lem a férjemet, hanem még a fiam
mandragórabogyóit is el akarod
venni tőlem? És mondta Rákhel:
Háljon hát veled az éjjel a te fiad
mandragórabogyóiért.
16 Mikor Jákob este megjött a mezőről, kiment elé Lea, és mondta: Hozzám gyere be, mert megvettelek a fiam
mandragórabogyóiért; ezért vele hált
Jákob azon az éjszakán.
17 És meghallgatta Isten Leát és fogadott méhében, és szült Jákobnak ötödik fiút.
18 És mondta Lea: Megadta Isten a
jutalmamat, amiért szolgálólányomat a férjemnek adtam; és az ő nevét
Issakhárnak nevezte.
19 Ismét fogadott a méhében Lea, és
hatodik fiút szült Jákobnak.
20 És mondta Lea: Megajándékozott
az Isten engem jó ajándékkal; most
már velem lakik a férjem, mert hat fiút
szültem neki, és az ő nevét Zebulonnak
nevezte.
21 Azután lányt szült, és az ő nevét
Dinának nevezte.
22 Megemlékezett pedig az Isten
Rákhelről; és meghallgatta őt az Isten
és megnyitotta az ő méhét.
23 És ezért fogadott méhében és fiút
szült, és mondta: Elvette Isten az én
gyalázatomat.
24 És az ő nevét Józsefnek nevezte, ezt
mondva: Adjon az ÚR nekem másik
fiút is.
25 És úgy történt, hogy miután Rákhel Józsefet szülte, mondta Jákob
Lábánnak: Bocsáss el engem, hadd
menjek el az én helyemre és az én földembe.
26 Add meg az én feleségeimet és a
magzataimat akikért szolgáltalak téged, hogy elmenjek, mert te tudod az
én szolgálatomat amellyel szolgáltalak téged.
27 És mondta neki Lábán: Kérlek, ha
kedvet találtam szemeid előtt, hagyd
azt, mert megtapasztaltam, hogy az
ÚR érted áldott meg engem.
28 És ismét mondta: Mondd meg a te
szolgálatod bérét nekem, és megadom.
29 Ő pedig mondta: Te tudod hogyan
szolgáltalak téged, és mennyi lett a te
barmod az én szolgálatom alatt.
30 Mert az a kevés ami neked volt előttem, sokaságra szaporodott, és megál45
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dott téged az ÚR a lábam mellett; most
már mikor viselhetek gondot én is az
én házamról?
31 És mondta Lábán: Mit adjak neked?
Felelt Jákob: Ne adj nekem semmit, ha
nekem ezt a dolgot megteszed: juhaidat ismét legeltetem és őrzöm,
32 Nyájaidat ma mind végigjárom,
minden pettyegetett és tarka juhot kiszaggatok közülük, és minden feketét
a bárányok közül; ugyanúgy a tarkát
és a pettyegetettet a kecskék közül, és
az legyen az én jutalmam.
33 És bizonyságot tesz rólam az én
igazságom ezután előtted mikor eljössz, hogy meglásd az én jutalmamat:
amelyik nem pettyegetett vagy nem
tarka vagy nem fekete a juhok és kecskék közt, az lopott nálam.
34 És mondta Lábán: Ám legyen: Bárcsak a te beszéded szerint lenne.
35 Elválasztotta azért azon a napon a
pettyegetett és tarka bakokat, és minden csíkos lábú és tarka kecskét, mindet, amelyikben valami fehér volt, és
minden feketét a juhok közül, és a fiai
keze alá adta azokat.
36 És Lábán háromnapi járóföldet vetett maga közé és Jákob közé; Jákob pedig legeltette Lábán többi juhát.
37 És vett Jákob zöld nyár-, mogyoróés gesztenyevesszőket és megtarkította azokat fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszők fehére.
38 És felállította a megtarkított ves�szőket a csatornákba, szembe a nyájjal
az itatóvályúkba, hogy mikor a juhok
inni jönnek, foganjanak.
39 És a juhok a vesszők előtt fogantak,
és azután csíkos lábúakat, pettyegetetteket és tarkákat ellettek.
40 Azután ezeket a bárányokat Jákob
külön szakította, és a Lábán nyáját arccal fordította a csíkos lábú és fekete bárányokra; és a maga nyáját külön tartotta, melyeket nem eresztett a Lábán
juhai közé.
41 És mikor Jákob a juhok javát idejében összeeresztette a kosokkal, akkor a tarka vesszőket a juhok elé rakta a vályúkba, hogy a vesszők előtt foganjanak.
42 De mikor satnya volt a nyáj, nem
rakta oda a vesszőket, és így Jákobé lett
a java, a satnya pedig Lábáné.
43 Ezért igen nagyon meggazdagodott
46

a férfi, és sok juha, szolgálólánya, szolgája, tevéje és szamara volt neki.
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Jákob Mezopotámiából Lábán tudta
nélkül megy el feleségeivel, gyermekeivel és minden vagyonával. Rákhel ellopja atyja bálványait. Lábán utána megy Jákobnak és feddődik Jákobbal, de végül megbékélnek egymással.
1 Meghallotta Jákob a Lábán fiai beszédét, akik ezt mondták: Valamije
volt atyánknak, mind elvette Jákob; és
atyánk jószágából szerezte mindezt a
gazdagságot.
2 És látta Jákob a Lábán arcán, hogy
nem olyan hozzá mint azelőtt.
3 És mivelhogy szólt az ÚR Jákobnak:
Térj vissza atyáid földjére, a te rokonságod közé, és veled leszek.
4 Elküldött ezért Jákob, és kihívatta
magához Rákhelt és Leát a mezőre, a
juhaihoz.
5 És mondta nekik: Látom atyátok arcát, hogy nem olyan hozzám mint azelőtt; de az én atyám Istene velem volt.
6 Ti pedig tudjátok, hogy teljes erőm
szerint szolgáltam a ti atyátokat.
7 És a ti atyátok álnokul cselekedett velem, és szolgálatom bérét tízszer megváltoztatta; ennek ellenére az Isten
nem engedte, hogy nekem kárt tehessen.
8 Mikor azt mondta: A pettyegetettek
legyenek a te béred; a juhok mind pet�tyegetetteket ellettek. Ha azt mondta:
A csíkos lábúak legyenek a te béred;
a juhok mind csíkos lábúakat ellettek.
9 Ezért Isten elvette atyátok juhait és
nekem adta.
10 Mert mikor a juhok foganása idejében felemeltem szemeimet, láttam
álomban, hogy íme a juhokat hágó kosok csíkos lábúak, pettyegetettek és
tarkák.
11 Akkor mondta nekem az Isten Angyala álomban: Jákob. És feleltem: Itt
vagyok.
12 És Ő mondta: Emeld fel szemeidet és lásd, hogy amely kosok a juhokat hágják azok mind csíkos lábúak,
pettyegetettek és tarkák. Mert láttam
mindazt amit Lábán cselekszik veled.
13 Én vagyok Béthel Istene, ahol olajat
töltöttél a kőoszlopra és ahol fogadást
tettél nekem. Most kelj fel, menj ki er-
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ről a földről és térj vissza a te rokonságod földjére.
14 És felelt Rákhel és Lea, és mondták
neki: Vajon van-e még nekünk valami
részünk és örökségünk a mi atyánk házában?
15 Vagy nem úgy tartott-e minket mint
idegeneket? Mert eladott minket és
megemésztette a pénzünket.
16 Mert mind ez a gazdagság melyet
Isten elvett atyánktól, miénk és a mi fiainké. Most azért amit az Isten mondott neked, azt cselekedd meg.
17 Felkelt ezért Jákob, és feltette gyermekeit és feleségeit a tevékre;
18 Elvitte minden nyáját és minden keresményét amit keresett; minden barmát amit Mezopotámiában szerzett,
hogy elmenjen az ő atyjához Izsákhoz,
Kánaán földjére.
19 Lábán pedig elment az ő juhait nyírni; eközben Rákhel ellopta az atyja bálványait.
20 Jákob is lopva ment el a szíriabeli
Lábántól, mert nem adta tudtára, hogy
menekül.
21 Így szaladt el mindenével amije
volt, és felkelve átment a folyóvízen,
és Gileád hegye felé tartott.
22 És mikor harmadnapon megmondták Lábánnak, hogy Jákob elfutott;
23 Maga mellé vette a rokonait, és hétnapi járóföldig űzte őt, és elérte őt a
Gileád hegyén.
24 Isten pedig elment azon az éjszakán
a szíriabeli Lábánhoz az ő álmában, és
mondta neki: Vigyázz, hogy Jákobnak
ne szólj se jót se gonoszt.
25 Mikor azért elérte Lábán Jákobot, és
ahogy Jákob pedig azon a hegyen vonta fel sátrát; Lábán is a Gileád hegyén
vonta fel sátrát a rokonaival együtt.
26 És mondta Lábán Jákobnak: Mit
cselekedtél, hogy lopva jöttél el az én
tudtom nélkül, és elhoztad a lányaimat, mintha fegyverrel nyerted volna
őket?
27 Miért futottál el titkon és loptál
meg engem? és nem mondtad meg nekem; hogy elbocsátottalak volna téged
örömmel, énekszóval, dob- és hegedűszóval?
28 És nem engedted meg nekem, hogy
megcsókoljam az én fiaimat és lányaimat; most ezt művelve bolondul cselekedtél.

29 Volna erőm ahhoz, hogy megbüntesselek benneteket, de a ti atyátok Istene tegnap éjszaka megszólított engem, ezt mondva: Vigyázz, hogy ne
szólj Jákob ellen se jót, se gonoszt.
30 Hogyha pedig azonnal menni akartál, mert nagy kívánsággal kívánkoztál
atyád házához, miért loptad el az én isteneimet?
31 Felelt pedig Jákob, és mondta Lábánnak: Mert féltem, mert azt
mondtam, hogy talán elveszed a lányaidat tőlem erővel.
32 Akinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen az. A mi rokonaink előtt
vizsgáld meg mid van nálam, és vedd
el. Mert nem tudta Jákob, hogy Rákhel
lopta el azokat.
33 Bement ezért Lábán Jákob sátrába,
és Lea sátrába, és a két szolgálólány
sátrába, és nem találta meg; és kiment
Lea sátrából és Rákhel sátrába ment.
34 Rákhel pedig vette a házibálványokat, és azokat egy teve nyergébe tette
és rájuk ült; Lábán pedig felhányta az
egész sátrat, és nem találta meg a bálványokat.
35 Mert mondta az atyjának: Ne haragudjon az én uram, hogy nem kelhetek fel előtted, mert asszonyok baja
van rajtam; és kereste de nem találta a
házibálványokat.
36 Akkor felgerjedt Jákob haragja és
veszekedett Lábánnal, és felelt Jákob
és mondta Lábánnak: Mi a vétkem és
mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettél?
37 Mert minden holmimat felhánytad,
mit találtál ami a te holmid közül való?
Tedd ide az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyenek ítéletet kettőnk között.
38 Immár húsz esztendeje vagyok nálad; a te juhaid és kecskéid el nem vetéltek, és a te nyájad kosait meg nem
ettem.
39 Amit a vadak megszaggattak, azt
nem vittem hozzád, hanem én fizettem meg, mert az én kezemből kívántad azt meg; ahogy azt is amit elloptak
vagy nappal vagy éjjel.
40 Úgy voltam, hogy nappal a nagy
hőség emésztett meg, éjjel a hideg; és
az álom is távol volt a szemeimtől.
41 Ez nekem a huszadik esztendőm,
hogy a házadnál vagyok; tizennégy esztendeig szolgáltalak téged a két lányo47
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dért, és hat esztendeig a juhaidért; te
pedig tízszer is megváltoztattad a béremet.
42 És ha az én atyám Istene, Ábrahám
Istene, és az Izsák félelme nem lett volna velem, bizony most is üresen bocsátanál el engem, de látta az Isten az
én nyomorúságomat és az én kezeim
munkáját, és megfeddett téged tegnap
éjjel.
43 Felelt pedig Lábán és mondta Jákobnak: Ezek a lányok az én lányaim,
és ezek a fiak az én fiaim, és ezek a juhok is az én juhaim, és ezenfelül amit
látsz mind az enyém; de mit tegyek az
én lányaimért, vagy az ő magzataikért
akiket szültek?
44 Most ezért vessünk szövetséget ketten, hogy legyen bizonyságul köztem
és közted.
45 És vett Jákob egy követ és felemelte azt oszlopul.
46 És mondta Jákob az ő atyjafiainak
is: Szedjetek köveket! És köveket gyűjtöttek és rakást csináltak; és ettek azon
a rakáson.
47 És Lábán Jegár-Sahaduthának nevezte azt, Jákob pedig Gálhednek nevezte.
48 Mert mondta Lábán: Ez a rakás bizonyság ma köztem és közted; azért
nevezte azt Jákob is Gálhednek.
49 Ezenfelül Micpának is nevezte,
mert ezt mondta Lábán: Az ÚR legyen
vigyázó köztem és közted miután elválunk egymástól.
50 Ha az én lányaimat nyomorgatod,
és ha az én lányaimon kívül több feleséget veszel, ember nincs köztünk! hanem vigyázz, mert az Isten a bizonyság
köztem és közted.
51 Ezenfelül mondta Lábán Jákobnak:
Itt ez a kőrakás és oszlop amit vetettem közém és közéd,
52 Bizonyság ez a rakás, és bizonyság ez az oszlop, hogy nem megyek át
hozzád e rakás mellett, és te sem jössz
át hozzám e rakás mellett és ez oszlop
mellett gonosz szándékkal.
53 Az Ábrahám Istene és a Nákhor Istene, és az ő atyjuk Istene tegyen ítéletet köztünk: És megesküdött Jákob az
ő atyjának, Izsáknak félelmére.
54 Akkor Jákob barmokat ölt ott a hegyen, és vendégségbe hívta az ő rokonait, ettek és megháltak ott a hegyen.
48

55 Ezután reggel felkelt Lábán és megcsókolta az ő fiait és lányait és megáldotta őket, és elment Lábán, és visszament az ő helyére.
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Elindul Jákob a Gileád hegyéről. Követeket küld Ézsauhoz, akitől igen
megrémül amikor megmondják neki, hogy
elébe jön. Ajándékot rendel a bátyjának.
Tusakodik vele az Isten emberi ábrázatban,
akit Jákob legyőz.
1 Jákob elindult a maga útján, és az Isten angyalai szembe jöttek vele.
2 És mondta Jákob mikor meglátta
őket: Isten serege ez; ezért azt a helyet
Mahanáimnak nevezte.
3 Azután Jákob követeket küldött
maga előtt Ézsauhoz az ő bátyjához az
Edom tartományába, Szeir földjébe,
4 És parancsolt nekik, ezt mondva: Így
szóljatok az én uramnak, Ézsaunak:
Ezt mondja a te szolgád Jákob: Lábánnál voltam mint jövevény és ott laktam
mindeddig.
5 Vannak pedig nekem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálólányaim, azért híradásul követséget
küldök az én uramhoz, hogy kedvet
találjak a te szemeid előtt.
6 És visszatértek Jákobhoz a követek,
ezt mondva: Elmentünk a te atyádfiához Ézsauhoz, és jön is eléd, és négyszáz férfi van vele.
7 Igen nagy félelem fogta el Jákobot,
és nagyon csüggedt lett; ezért a népet
amely vele volt, a juhokat, a barmokat
és a tevéket két seregre osztotta.
8 Mert ezt mondta: Ha eljön Ézsau az
egyik seregre és azt levágja, a másik
sereg megszabadul.
9 Ezenfelül mondta Jákob: Óh, atyámnak, Ábrahámnak Istene, és atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova! Aki azt
mondtad nekem: Menj vissza a te földedbe és a rokonságod közé, és jót teszek veled.
10 Kisebb vagyok minden irgalmasságodnál és minden igazságodnál melyeket szolgáddal cselekedtél; mert
csak egy pálcával mentem át a Jordánon, most pedig két seregem van.
11 Szabadíts meg engem kérlek a bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle. Hogy el ne jöjjön, és el ne ve-
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szítsen engem és az anyát a fiakkal
együtt.
12 Te pedig azt mondtad: Jót téve jót
teszek veled, és a te magodat olyanná
teszem mint a tenger fövenye, amely
meg nem számlálható sokasága miatt.
13 És ott hált azon az éjszakán: és ajándékot vett abból ami a kezénél volt,
Ézsaunak az ő bátyjának:
14 Kétszáz kecskét és húsz bakot; kétszáz juhot és húsz kost;
15 Harminc szoptatós tevét és azok fiait; negyven tehenet és tíz tulkot; húsz
nőstény szamarat tíz vemhével együtt.
16 És a szolgái kezébe adta, minden
nyájat külön-külön, és mondta a szolgáinak: Menjetek el előttem, és hagyjatok közt minden sereg között.
17 És parancsolt az elsőnek, ezt mondva: Ha a bátyám Ézsau megtalál téged
és megkérdez, ezt mondva: Ki szolgája
vagy? Hová mész? És kié ezek előtted?
18 Akkor azt mondd: A te szolgád Jákob ajándéka ez, amit az én uramnak,
Ézsaunak küldött, és íme ő maga is jön
utánunk.
19 Ugyanazt parancsolta a másiknak,
a harmadiknak és mindazoknak, akik
a nyájak után mentek, ezt mondva: Ezzel a beszéddel szóljatok Ézsaunak mikor találkoztok vele.
20 Ezt is mondjátok: Íme Jákob is, a te
szolgád, utánunk jön. Mert ezt mondta: Megengesztelem őt az ajándékkal
amely előttem megy, és azután leszek
szembe vele, talán kedves lesz előtte
személyem.
21 Így bocsátotta előre az ajándékot; ő
pedig azon az éjjelen a seregnél hált.
22 Felkelt pedig azon az éjszakán és
vette a két feleségét, a két szolgálólányát és a tizenegy gyermekét, és átment a Jabbók révén.
23 Miután felvette azokat és átköltöztette őket a folyóvízen, azután átköltöztette mindenét amije volt.
24 Jákob maradt csak egyedül, és egy
férfi tusakodott vele egészen hajnalig.
25 Aki mikor látta, hogy nem bír vele,
megérintette csípője forgócsontját és
kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja, mikor Ő tusakodott vele.
26 És mondta: Bocsáss el engem, mert
feljött a hajnal. És mondta Jákob: Nem
bocsátalak el téged amíg meg nem áldasz engem.

27 Ezért mondta neki: Mi a te neved?
És ő mondta: Jákob.
28 Erre azt mondta: Nem Jákobnak
mondják ezután a te nevedet, hanem
Izraelnek, mert küzdöttél az Istennel
és az emberekkel, és győztél.
29 És megkérdezte Jákob, és mondta:
Mondd meg kérlek a nevedet. Ő pedig
mondta: Miért kérdezed a nevem? És
ott megáldotta őt.
30 És Jákob annak a helynek nevét
Peniélnek nevezte: mert láttam az Istent színről színre, és nem haltam meg.
31 És eközben feljött rá a nap amíg átment Peniélen, ő pedig sántított a csípőjére.
32 Ezért nem eszik Izrael fiai a csípő
forgócsontja mellett lévő inat mind e
mai napig, mert érintve lett Jákob csípőcsontja és a forgócsont ina.
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Jákob szembetalálkozik Ézsauval,
aki kegyelmesen fogadja; megajándékozza Jákob Ézsaut és utána Szukkóthba
megy, majd onnan Sikhembe.
1 Jákob pedig felemelte szemeit és látta, hogy íme Ézsau jött, és vele négyszáz férfi; megosztotta azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé, és két
szolgálólánya mellé.
2 Előreállította a szolgálólányokat és
azok gyermekeit, ezek után Leát és az
ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátra.
3 Ő maga pedig előttük ment és hétszer meghajtotta magát a földig, amíg
a bátyjához jutott.
4 Ézsau pedig elé futott és megölelte
őt, nyakába borult és megcsókolta őt,
és így sírtak.
5 Azután Ézsau felemelte szemeit és
látta az asszonyokat és a gyermekeket,
és mondta: Kicsodák ezek? Tiéid? És
felelt: Ezek az én gyermekeim, akiket
Isten adott a te szolgádnak.
6 És közeledtek a szolgálólányok és
azok gyermekei, és meghajtották magukat.
7 Megérkezett Lea is az ő fiaival, és
meghajtották magukat; ezek után jött
József és Rákhel, és ők is meghajtották
magukat.
8 És mondta Ézsau: Mire való ez az
egész sereg amit elől találtam? És fe49
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lelt: Hogy kedvet találjak az én uram
szemei előtt.
9 És mondta Ézsau: Van nekem elég,
öcsém, legyen tiéd ami a tiéd.
10 Mondta pedig Jákob: Ne, kérlek, ha
kedvet találtam most a szemeid előtt,
fogadd el az ajándékomat a kezemből,
mert a te arcodat úgy néztem mintha
az Isten arcát látnám, mivelhogy kegyelmesen fogadtál engem.
11 Vedd el kérlek az ajándékomat amit
neked hoztam, mert az Isten kegyelmesen cselekedett velem, és van nekem mindenem: Kényszerítette ezért
őt, és elvette az ajándékot.
12 És mondta Ézsau: Induljunk és
menjünk el, és én előtted megyek.
13 Felelt neki Jákob: Az én uram tudja, hogy ezek a gyermekek gyengék, és
szoptatós juhaim és barmaim vannak,
amelyeket ha csak egy napig túlhajszolnak, elpusztul az egész nyáj.
14 Menj el kérlek uram a te szolgád
előtt, én pedig lassan mendegélek úgy
ahogy az előttem lévő sereg mehet, és
ahogy az én gyermekeim mehetnek,
míg az én uramhoz eljutok Szeirbe.
15 Akkor mondta Ézsau: Kérlek engedd meg, hogy hagyjak veled e nép
közül néhányat amely velem van. Aki
mondta: Miért hagynál? Csak kedvet
találjak az én uram előtt.
16 Visszatért ezért Ézsau még aznap az
ő útján, Szeir felé.
17 Jákob pedig Szukkótba ment és házat épített magának, az ő barmainak
pedig hajlékokat csinált, ezért nevezte
azt a helyet Szukkótnak.
18 Azután békével ment Jákob Sekhem
városába, amely a Kánaán földjén volt,
mikor Mezopotámiából kijött és tábort
járt a várossal szemben.
19 És megvette a mezőnek azt a részét ahol sátrát felvonta, Khámornak,
a Sekhem atyjának fiaitól száz pénzen.
20 És oltárt állított ott, és így nevezte el
azt: Izrael erős Istene.
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Dinát megszeplősíti Khámor fia,
Sekhem; feleségül kéri magának
Sekhem Jákobtól és az ő fiaitól, akik neki
ígérik úgy, ha a körülmetélkedést felveszik, amire ők kötelezik magukat és
körülmetélkednek. De Jákob fiai megcsalják
azokat, mert felfegyverkezve az egész város férfiait levágják. Az asszonyokat, leá50

nyokat és gyerekeket elrabolják, és jószágukat elzsákmányolják.
1 Kiment pedig Dina, Leának lánya,
akit Jákobnak szült, hogy meglássa annak a földnek lányait.
2 És meglátta őt Sekhem, a hivveus
Khámornak, az ország fejedelmének
fia, és elragadta őt, és vele hált és erőszakot tett rajta.
3 És ragaszkodott az ő lelke Dinához
a Jákob lányához, és megszerette a
lányt, és kedvesen szólt a lányhoz.
4 Szólt pedig Sekhem Khámornak, az ő
atyjának, ezt mondva: Vedd nekem feleségül ezt a lányt.
5 Jákob pedig meghallotta, hogy megszeplősítette Dinát az ő lányát Sekhem,
(fiai pedig a mezőn voltak a barommal) és nyugton maradt Jákob amíg
azok megjöttek.
6 És kiment Khámor Sekhem atyja Jákobhoz, hogy beszéljen vele.
7 A Jákob fiai is visszajöttek a mezőről, és amikor meghallották ezt a dolgot, igen nagyon bánkódtak azok a férfiak és igen megharagudtak, hogy gonoszságot cselekedett Sekhem Izraelben, hogy a Jákob lányával hált, aminek nem kellett volna megtörténnie.
8 Beszélt velük Khámor, ezt mondva:
Az én fiam Sekhem, lelkéből szereti a
ti lányotokat, kérlek, adjátok őt neki feleségül.
9 És szerezzetek velünk sógorságot: a
ti lányaitokat adjátok nekünk, és a lányainkat vegyétek magatoknak,
10 És lakjatok velünk; ez a föld előttetek lesz, lakjátok azt, és kereskedjetek
azon és bírjátok azt.
11 Sekhem is mondta Dina atyjának és
az ő bátyjainak: Hadd találjak kedvet
előttetek, és valamit mondtok nekem,
megadom.
12 Akármilyen nagy jegyadományt és
ajándékot kívántok, megadom bármit
mondtok nekem, csak adjátok nekem a
lányt feleségül.
13 A Jákob fiai pedig feleltek Sekhemnek és Khámornak, az ő atyjának, és
álnokul szóltak, mivelhogy megszeplősítette Dinát a húgukat.
14 És mondták nekik: Nem tehetjük
azt a dolgot, hogy a húgunkat körülmetéletlen férfinak adjuk, mert ez gyalázat volna nekünk.
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15 Azonban megegyezünk veletek
úgy, ha hasonlókká lesztek hozzánk,
és minden férfi körülmetélkedik köztetek.
16 Így a mi lányainkat nektek adjuk,
és a ti lányaitokat elvesszük magunknak, és köztetek lakunk és egy néppé
leszünk veletek.
17 Ha pedig nem engedelmeskedtek
nekünk, hogy körülmetélkedjetek: felvesszük a mi lányunkat és elmegyünk.
18 És tetszett azok beszéde Khámornak
és Sekhemnek, a Khámor fiának.
19 Nem is halasztotta az ifjú véghez
vinni ezt a dolgot, mivelhogy igen szerette a Jákob lányát; neki pedig az atyja háza népe között mindenkinél nagyobb becsülete volt.
20 Elment azért Khámor és Sekhem az
ő fia, az ő városuk kapujába és beszéltek az ő városuk férfiaival, ezt mondva:
21 Ezek az emberek békességesek voltak velünk; ezen a földön akarnak lakni és kereskedni: ez a föld pedig elég
tágas; vegyük magunknak feleségül az
ő lányaikat, és adjuk nekik lányainkat.
22 De csak úgy egyeznek meg velünk
ezek az emberek, ha együtt lakunk és
egy néppé leszünk: ha minden férfi
körülmetélkedik köztünk, ahogyan ők
is körülmetéltettek.
23 Juhuk és jószáguk és minden barmuk nem a miénk lesz-e? csak engedjünk nekik, hadd lakjanak velünk.
24 Engedett ezért Khámornak és
Sekhemnek, az ő fiának mindenki aki az ő városa kapuján kijárt, és
körülmetélkedett minden férfi, aki az
ő városa kapuján kijárt.
25 És harmadnapon mikor ők a seb fájdalmában voltak, a Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dinának bátyjai fegyvert
ragadtak és bátran rámentek a városra és minden férfit megöltek.
26 Ezenfelül Khámort és az ő fiát is,
Sekhemet is megölték fegyverrel, és elvitték Dinát a Sekhem házából és kimentek.
27 A Jákob fiai a megölteknek estek
és feldúlták a várost, mivelhogy megszeplősítették a húgukat.
28 Az ő juhaikat, barmaikat, szamaraikat és valami, ami csak volt a városban
és a mezőn, elvitték.
29 Minden gazdagságukat is, és minden gyermekeiket és feleségeiket fog-

ságra vitték, és felprédáltak mindent
ami a házaikban volt.
30 Ezért ezt mondta Jákob Simeonnak
és Lévinek: Megháborítottatok engem,
és utálatossá tettetek engem ennek a
földnek lakosai előtt, a kananeusok és
perizeusok előtt; pedig én kevés magammal vagyok, és ha összegyűlnek
ellenem, levágnak és eltörölnek engem
az egész házam népével együtt.
31 Azok pedig mondták: Hát úgy kellett a mi húgunkkal bánni mint egy
szajhával?
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Jákob Isten parancsolatából Béthelbe
indul, de előtte az ő háza népét megtisztítja a bálványoktól. Elmegy Béthelbe
és áldozik ott az Istennek. Meghal Débora.
Megjelenik Isten Jákobnak és megáldja
őt. Meghal Rákhel. Rúben megszeplősíti
Bilhát. Meghal Izsák.
1 Mondta pedig az Isten Jákobnak:
Kelj fel, menj fel Béthelbe és lakj ott;
és csinálj ott oltárt annak az Istennek,
aki megjelent neked amikor a bátyád,
Ézsau elől futottál.
2 Akkor mondta Jákob az ő háznépének és mindazoknak akik vele voltak: Hányjátok el az idegen isteneket
akik köztetek vannak, és tisztítsátok
meg magatokat, és változtassátok meg
az öltözeteteket.
3 Azután keljünk fel és menjünk fel
Béthelbe, hogy ott oltárt csináljak annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és
velem volt az úton amin jártam.
4 Átadtak azért Jákobnak minden idegen istent amik náluk voltak, és füleikből a függőket, és elásta azokat Jákob a
cserfa alatt ami Sekhemnél volt.
5 És elindultak. És az Isten félelme volt
a körülöttük lévő városokon, és nem
üldözték Jákob fiait.
6 Eljutott azért Jákob Lúzba ami Kánaán földjén van, azaz Béthelbe, és az
egész sokaság amely vele volt.
7 És ott oltárt épített és azt a helyet ÉlBéthelnek nevezte, mivelhogy ott jelent meg neki az Isten, mikor a bátyja elől futott.
8 És meghalt Débora, a Rebeka dajkája, és eltemették Béthel mellett a cserfa
alatt, és annak nevét Allon-Bákhutnak
nevezték.
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9 Az Isten pedig ismét megjelent Jákobnak mikor hazajött Mezopotámiából, és megáldotta őt.
10 És mondta neki az Isten: A te neved
Jákob; Nem neveznek téged többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a te neved.
Ezért Izraelnek nevezte őt.
11 Ezenfelül mondta neki az Isten: Én
vagyok a mindenható Isten, gyümölcsözz és sokasodj, nép és népek sokasága származik tőled; és királyok származnak a te ágyékodból.
12 És ezt a földet amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom
azt, és a te magodnak adom ezt a földet utánad.
13 És felment tőle az Isten arról a helyről ahol beszélt vele.
14 Oszlopot állított pedig Jákob azon a
helyen, ahol Isten szólt vele, kőoszlopot jelül; és áldozott azon italáldozattal és olajat öntött arra.
15 És nevezte Jákob azt a helyet, ahol
az Isten szólt vele, Béthelnek.
16 És elmentek Béthelből, és mikor
Efratától még úgy egy mérföldre voltak, szült Rákhel, és a szülésben nagy
fájdalmat szenvedett.
17 És a szülés nehézségei közt mondta
neki a bába: Ne félj, mert most is fiad
lesz.
18 És mikor az ő lelke kiment, mert
meghalt, Benóninak nevezte őt, de az
atyja Benjáminnak nevezte.
19 Meghalt ezért Rákhel és eltemettetett az Efratába vivő úton (ami most
Bethlehem).
20 Oszlopot állított Jákob az ő sírja
fölé. Ez Rákhel sírjának oszlopa mind
a mai napig.
21 Azután tovább költözött Izrael, és a
Héder tornyán túl vonta fel sátrát.
22 Történt pedig, hogy mikor Izrael azon a földön lakott, elment Rúben
és Bilhával, az ő atyja ágyasával hált,
amit meghallott Izrael. Jákob fiai pedig
tizenketten voltak.
23 Lea fiai: Jákob elsőszülöttje Rúben,
azután Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és
Zebulon.
24 Rákhel fiai: József és Benjámin.
25 Rákhel szolgálólányának, Bilhának
fiai: Dán és Nafthali.
26 Lea szolgálólányának, Zilpának
fiai: Gád és Áser. Ezek a Jákob fiai,
akik Mezopotámiában születtek neki.
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27 Végül eljutott Jákob Izsákhoz az
ő atyjához Mamréba, Kirját-Arbába,
azaz Hebronba, ahol Ábrahám és
Izsák jövevények voltak.
28 Izsák napjai pedig száznyolcvan
esztendő volt.
29 És meghalt Izsák az ő lelkét kilehelve, és takaríttatott az ő népéhez vén
korban, és megelégedve az ő napjaival; és eltemették őt az ő fiai, Ézsau és
Jákob.
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Mózes ebben a részben leírja Ézsau
nemzetségét.

1 Ez Ézsau, (azaz Edom) nemzetsége.
2 Ézsau a kananeusok lányai közül
vette feleségeit: Adát, a hitteus Élon lányát; és Oholibámát, Anáh lányát, aki
a hivveus Czibhón lánya volt.
3 És Boszmátot, az Ismáel lányát,
Nebajóth húgát.
4 Adá pedig Elifázt szülte Ézsaunak;
és Boszmát Rehuélt szülte.
5 Oholibáma pedig Jehúst, Jahlámot és
Kórét szülte. Ezek az Ézsau fiai akik
Kánaán földjén születtek neki.
6 És felvette Ézsau az ő feleségeit, az ő
fiait és az ő lányait, és háza minden lelkét, és az ő juhait, minden barmát és
minden vagyonát amit Kánaán földjén szerzett, és elment másik földre, az
ő öccse, Jákob elől.
7 Mert több volt a vagyonuk, semhogy
együtt lakhattak volna, és az a föld
ahol jövevényként laktak, nem bírta el
őket az ő barmaik sokasága miatt.
8 És Ézsau a Szeir hegyén lakott. Ézsau
pedig Edom.
9 Ez Ézsaunak, az edomiták atyjának
nemzetsége a Szeir hegyen.
10 Ezek Ézsau fiainak nevei: Elifáz,
Adának, Ézsau feleségének fia. Rehuél,
Boszmátnak, Ézsau feleségének fia.
11 Elifáz fiai voltak: Thémán, Omár,
Czefó, Gahtám és Kenáz.
12 Thimna pedig Elifáznak, az Ézsau
fiának ágyasa volt aki Amáleket szülte Elifáznak. Ezek Adának, Ézsau feleségének fiai.
13 Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath,
Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek voltak
Boszmátnak, Ézsau feleségének fiai.
14 Oholibámának pedig, Ézsau feleségének, Anáh lányának, aki Czibhón
lánya volt, ezek voltak fiai akiket
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Ézsaunak szült: Jéhus, Jahlám és
Korakh.
15 Ezek Ézsau fiainak fejedelmei:
Elifáznak, Ézsau elsőszülöttjének fiai:
Thémán fejedelem, Omár fejedelem,
Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem.
16 Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól
való fejedelmek Edom országában;
ezek Adá fiai.
17 Rehuélnek pedig, az Ézsau fiának
fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh
fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá
fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edom országában. Ezek
Boszmátnak, Ézsau feleségének fiai.
18 Ezek pedig Oholibámának, Ézsau
feleségének fiai: Jéhus fejedelem,
Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem.
Ezek Oholibámától, Anáh lányától,
Ézsau feleségétől való fejedelmek.
19 Ezek Ézsau fiai, és ezek azok fejedelmei; ez Edom.
20 A horeus Szeir fiai, akik azon a
földön laktak, ezek: Lótán, Sóbál,
Czibhón, Anáh.
21 Disón, Ecer, Disán. Ezek a horeusok
fejedelmei, Szeir fiai Edom országában.
22 Lótán fiai voltak: Hóri, Hémám, és
Lótán húga, Timna.
23 Sóbál fiai ezek: Halván, Mánakháth,
Hébál, Sefó, Onám.
24 Czibhón fiai ezek: Aja és Anáh, az
az Anáh, aki öszvéreket talált a pusztában mikor az ő atyjának, Czibhónnak
szamarait legeltette.
25 Anáh fiai ezek: Disón, és Oholibáma
Anáh lánya.
26 Disón fiai ezek: Hemdán, Esbán,
Ithrán, Kherán.
27 Ecer fiai ezek: Bilhán, Zahaván,
Hakán.
28 Disán fiai ezek: Húc és Arán.
29 A horeusok közül való fejedelmek
pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
30 Disón fejedelem, Ecer fejedelem,
Disán fejedelem. Ezek a horeusok közül való fejedelmek az ő fejedelemségük szerint, Szeir tartományában.
31 Ezek pedig a királyok akik Edom
földjén uralkodtak, mielőtt Izrael fiai
között király uralkodott volna.
32 Király volt Edomban Bela, Behor

fia, és az ő városának a neve Dinhába
volt.
33 És meghalt Bela, és uralkodott helyette Jóbáb, Zerakh fia, aki Bocrából
való volt.
34 És meghalt Jóbáb, és uralkodott helyette a Témán földjéből való Khusám.
35 És meghalt Khusám, és uralkodott
helyette Hadád, a Bédád fia, aki megverte a midiánitákat a Moáb mezején;
az ő városa neve pedig Hávit volt.
36 És meghalt Hadád, és uralkodott
helyette a Masrekából való Szamlá.
37 És meghalt Szamlá, és uralkodott
helyette Saul, a folyóvíz mellett való
Rékhobóthból.
38 És meghalt Saul, és uralkodott helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.
39 És meghalt Báhál-Khanán, Akhbór
fia, és uralkodott helyette Hadár; és az
ő városa neve Pahu, az ő felesége neve
pedig Mehetábéel, aki Mézaháb lányának, Matrédnak volt a lánya.
40 Ezek pedig az Ézsau nemzetségéből
való fejedelmek nevei, az ő családjuk,
helyük, és nevük szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.
41 Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.
42 Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibcár fejedelem.
43 Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edom fejedelmei az ő lakásuk szerint, az ő örökségük földjén.
Ézsau az edomiták atyja.

40
1Krón 1,51;

37

József bevádolja bátyáit az atyjuknál. Álmot lát. Irigykednek rá az ő
bátyái, megfosztják őt ruháitól, kútba vetik és ezek után pénzért eladják. Jákob siratja őt.
1 Jákob pedig az atyja bujdosása földjén lakott, Kánaán földjén.
2 Ez Jákob nemzetségének története:
József tizenhét esztendős korában az
ő bátyáival együtt juhokat őrzött, és
a gyermek Bilhának és Zilpának, az ő
atyja feleségeinek fiai mellett volt, és
József azok gonosz hírét elvitte az ő
atyjának.
3 Izrael pedig minden fiánál inkább
szerette Józsefet, mivelhogy vén korában nemzette őt; és tarka ruhát csináltatott neki.
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1
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1 Mózes 37.
4
1Móz
49,23;

11
Préd 4,4;
Mt 27,18;
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18
1Sám 19,1;
Zsolt 31,14;
Mt 21,38;
Mt 27,1;

4 Mikor pedig látták az ő bátyái, hogy
atyjuk minden testvére közt őt szereti a legjobban, meggyűlölték annyira,
hogy jó szót sem bírtak hozzá szólni.
5 Álmot álmodott József, és mikor elmondta az ő bátyáinak, azok annál inkább gyűlölték őt.
6 Mert azt mondta nekik: Hallgassátok
meg kérlek ezt az álmot amit láttam.
7 Íme mi kévéket kötöttünk a mezőn,
és íme az én kévém felkelt és megállt;
a ti kévéitek pedig körülállták és meghajoltak az én kévém előtt.
8 És mondták neki a bátyái: Vajon királyunk leszel? Vagy uralkodni fogsz
rajtunk? Ezért annál inkább gyűlölték
őt az ő álmáért és az ő beszédéért.
9 Azután másik álmot is álmodott, és
elmondta azt bátyáinak, ezt mondva:
íme másik álmot is láttam; íme a nap
és a hold, és tizenegy csillag meghajtotta magát előttem.
10 És elmondta atyjának és bátyáinak,
és atyja megdorgálta őt, ezt mondva
neki: Micsoda álom ez amit álmodtál?
Vajon elmegyünk-e én, és a te anyád és
atyádfiai, hogy meghajtsuk magunkat
előtted a földig?
11 Irigykedtek azért rá a bátyái; atyja
pedig elméjében tartotta ezt a dolgot.
12 Mikor pedig a bátyái elmentek
Sikhembe, hogy atyjuk juhait őrizzék;
13 Mondta Izrael Józsefnek: A te bátyáid vajon nem Sikhemben legeltetnek-e? Gyere, és elküldelek téged hozzájuk. Aki mondta neki: Itt vagyok.
14 És mondta neki: Menj el kérlek,
nézd meg, hogy békességben vannak-e bátyáid és a juhok, és mond meg
nekem. Elküldte ezért őt Hebron völgyéből és Sikhembe ment.
15 Megtalálta pedig őt egy ember mikor a mezőben bolyongott, és megkérdezte őt az az ember, ezt mondva: Mit
keresel?
16 És mondta: A bátyáimat keresem,
kérlek mondd meg nekem hol őrzik a
barmot?
17 És mondta az ember: Elmentek innen, mert hallottam, hogy azt mondták: Menjünk Dóthánba. Elment azért
József a bátyái után, és megtalálta őket
Dóthánban.
18 Mikor távolról meglátták őt, és mielőtt közel ért volna hozzájuk, elhatározták magukban, hogy megölik.
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19 És mondták egymásnak: Itt jön az
álomlátó!
20 Ezért most gyertek és öljük meg őt,
és vessük őt az egyik kútba, és mondjuk azt, hogy a gonosz fenevad ette
meg őt, és meglátjuk mi lesz az ő álmaiból.
21 Meghallotta pedig Rúben, és megmentette őt az ő kezükből, mert ezt
mondta: Ne öljük meg őt.
22 És mondta nekik Rúben: Ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba ami
itt van a pusztában, de kezet ne vessetek rá; hogy megszabadítsa őt és vis�szavigye atyjához.
23 És úgy történt, hogy amint odaért
József az ő bátyáihoz, letépték Józsefről az ő ruháját, a tarka ruhát ami rajta volt.
24 Megragadták őt és belevetették a
kútba; a kút pedig üres volt, nem volt
benne víz.
25 Azután leültek enni, és felemelték
szemeiket és látták, hogy íme egy sereg ismáelita jött Gileádból, és azok tevéi fűszert vittek, balzsamot és mirhát,
és mentek, hogy levigyék Egyiptomba.
26 És mondta Júda az ő atyjafiainak:
Mi haszna ha megöljük a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét?
27 Gyertek adjuk el őt az ismáelitáknak,
és ne legyen a mi kezünk rajta, mert a
mi atyánkfia, a mi hústestünk ő. És az
atyjafiai hallgattak rá.
28 És mikor átmentek ott a kereskedő
midiániták, kivonták Józsefet a kútból
és eladták Józsefet az ismáelitáknak
húsz ezüstpénzen: Akik elvitték Józsefet Egyiptomba.
29 Mikor visszament Rúben a kúthoz,
és íme József nem volt a kútban, megszaggatta az ő ruháit.
30 És visszatért az ő atyjafiaihoz, és
mondta: Nincs a gyermek, és én hová
menjek?
31 Ezért vették József ruháját, és leöltek egy kecskefiat és belemártották a
ruhát a vérbe.
32 És elküldték azt a tarka ruhát, és elvitették atyjukhoz és mondták: Ezt a
ruhát találtuk, ismerd meg, hogy a te
fiad ruhája-e vagy nem?
33 És Jákob megismerte azt, és mondta: Az én fiam ruhája ez, a gonosz fenevad ette meg őt, bizony elszaggattatott József.

21
1Móz
42,22;
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105,17;
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42,38;
1Móz
44,29;
1Móz
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36
1Móz 39,1;
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34 És megszaggatta Jákob a ruháit, és
zsákba öltözve sokáig siratta az ő fiát.
35 Felkeltek pedig a fiai mindnyájan,
és a lányai mind, hogy vigasztalják őt,
de nem akart vigasztalódni, mert ezt
mondta: Sírva megyek az én fiamhoz a
koporsóba; és siratta őt az ő atyja.
36 A midiániták pedig eladták őt
Egyiptomba Pótifárnak, a fáraó főszolgájának, a katonák fejedelmének.

38

Júda, a Jákob fia megházasodik és
gyermekei lesznek, de azokból kettőt
megöl az Isten. Vétkezik Júda Támárral az
ő menyével, és lesz tőle két gyermeke.

2
1Krón 2,3;

5
4Móz
26,20;

1 És történt abban az időben, hogy
Júda elment az ő atyjafiaitól, és betért
egy adullámbeli férfihoz, akinek Khira
volt a neve.
2 És Júda meglátta ott egy kánaánita
férfi lányát, akinek neve Suah, és feleségül vette azt, és bement hozzá.
3 Aki fogadott méhében és fiút szült,
és az ő nevét Hérnek nevezte.
4 Másodszor is fogadott méhében és
fiút szült, és az ő nevét Onánnak nevezte.
5 Azután ismét fiút szült és az ő nevét
Sélának nevezte, és mikor azt szülte
Khezibben volt.
6 És Júda feleséget vett az ő elsőszülött
fiának, Hérnek, akinek Thámár volt a
neve.
7 De Hér, Júda elsőszülött fia, gonosz
volt az ÚR szemei előtt és megölte őt
az ÚR.
8 Ezért mondta Júda Onánnak: Menj
be a te bátyád feleségéhez és vedd feleségül őt, és támassz magot a te bátyádnak.
9 Onán pedig tudta, hogy a magzat nem lesz az övé, azért amikor az
ő bátyja feleségéhez bement, földre
vesztegette a magot, hogy az ő bátyjának ne támasszon magot.
10 És ez a gonoszság nem tetszett az
ÚRnak, amit cselekedett, ezért megölte őt is.
11 És mondta Júda Thámárnak az ő
menyének: Lakj özvegyen a te atyád
házában, amíg az én fiam Séla felnövekszik. Mert így gondolta: Valahogy
meg ne haljon az is mint az ő bátyái.
Elment azért Thámár, és az ő atyja házában maradt.

12 Mikor sok idő eltelt, meghalt Suah
lánya, Júda felesége; Júda pedig megvigasztalódott és elment az ő juhai nyíróihoz az ő barátjával, az adullámbeli
Khirával, Thimnába.
13 Hírül adták pedig Thámárnak, ezt
mondva: Íme az apósod Thimnába
megy a juhai nyírására.
14 Levette azért magáról az özvegyi
ruháját, beborította magát fátyollal és
eltitkolta magát; és leült a kettős útfélen ami a Thimnába vezető úton van,
mert látta, hogy felnövekedett Séla és
nem adták őt neki feleségül.
15 Júda pedig meglátta őt és szajhának
gondolta, mivelhogy befedezte az arcát.
16 És hozzátért arra az útra és mondta: Engedd meg kérlek, hogy bemenjek hozzád, (mert nem tudta, hogy az ő
menye az.) Thámár pedig ezt mondta:
Mit adsz nekem ha bejössz hozzám?
17 És felelt: Küldök neked a nyájamból
egy kecskefiat. És az mondta: Ha zálogot adsz amíg azt megküldöd.
18 És mondta Júda: Milyen zálogot adjak neked? És mondta: A gyűrűdet, a
kendődet és a pálcádat ami a kezedben
van. Odaadta azért neki, és bement
hozzá, és Thámár fogadott méhében.
19 Azután felkelt és elment, és levette magáról a fátylat amivel beborította
magát; és felvette özvegyi ruháját.
20 Megküldte Júda a kecskefiat az ő
adullámbeli barátjától, hogy visszavegye a zálogot az asszonytól, de nem találta azt.
21 És megkérdezte annak a helységnek férfiait, ezt mondva: Hol van az a
szajha aki a kettős útfélen, az út mellett volt? És azok mondták: Nem volt
itt szajha.
22 Visszament ezért Júdához és mondta: Nem találtam azt meg; ezenfelül annak a helységnek lakosai is azt
mondták: Nem volt itt szajha.
23 És mondta Júda: Tartsa magának,
hogy valahogy meg ne gyaláztassunk;
íme én megküldtem ezt a kecskefiat, te
pedig nem találtad meg őt.
24 És úgy három hónap múlva jelentették Júdának, ezt mondva: Thámár
a menyed paráználkodott, és íme fogadott is az ő méhében a paráznaságból. És mondta Júda: Vigyétek ki őt, és
égessék meg.
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1 Mózes 38. 39.
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25 Mikor pedig kivitették őt, elküldött
az apósához, ezt mondva: Attól a férfitól vagyok terhes, akié ezek. És mondta:
Ismerd meg kérlek, kié ez a gyűrű, ez a
kendő és ez a pálca?
26 Megismerte Júda és mondta: Igazabb ő nálam, mert bizony nem adtam
őt az én fiamnak Sélának; de nem ismerte őt többé Júda.
27 És mikor az ő szülésének ideje eljött, íme ikrek voltak a méhében.
28 Szülés közben pedig az egyik kinyújtotta a kezét és a bába megfogta és
vörös fonalat kötött rá, ezt mondva: Ez
jött ki először.
29 De mikor az visszahúzta a kezét,
íme az ő testvére jött ki. És mondta a
bába: Hogy törtél te rést magadnak? És
őt Pérecnek nevezte.
30 És utána jött ki az ő testvére, akinek
a vörös fonál volt a kezén; és nevezte
őt Zerákhnak.

39

Isten megáldja Pótifárt József miatt.
Pótifár felesége bűnre csábítja Józsefet, de nem enged József. Az asszony hamisan vádolja Józsefet, tömlöcbe vetik őt, de
ott is vele van az Isten.

1
1Móz
37,28;
Zsolt
105,17;
2
1Móz
39,21;
ApCsel
7,9;

7
Péld 7,13;

1 Józsefet pedig továbbvitték Egyiptomba, és megvette őt az ismáelitáktól,
akik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Pótifár, a fáraó főszolgája, a katonák fejedelme.
2 És az ÚR Józseffel volt, és szerencsés
ember lett, és az ő egyiptomi ura házában volt.
3 Látta pedig az ő ura, hogy az ÚR van
vele, és hogy mindent amit cselekszik,
azt az ÚR szerencséssé teszi az ő kezében:
4 Kedvet talált azért József az ura szemei előtt, és szolgált neki; és háza
gondviselőjévé tette, és mindenét amije volt a kezébe adta.
5 És amióta gondviselővé tette őt az
ő házán és minden vagyonán, az ÚR
megáldotta az egyiptomi ember házát
Józsefért; és az ÚR áldása volt mindenén, mind a házában és mind a mezőn.
6 Ezért mindenét amije volt Józsefre
bízta; és semmire sem volt gondja, hanem csak az ételre amit maga megevett. József pedig szép termetű és tekintetű volt.
7 Ezután pedig az ő urának felesége Jó56

zsefre vetette szemeit, és mondta: Hálj
velem.
8 Aki nem akart engedni, hanem ezt
mondta az ő ura feleségének: Íme az
én uramnak semmi gondja nincs azokra amelyek az ő házában vannak, hanem mindenét amije van, az én kezemre bízta.
9 Senki nincs nálam nagyobb az ő házában, és nem tiltott el tőlem semmit,
hanem csak téged, mivelhogy te az ő
felesége vagy; hogyan követhetném el
ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?
10 És mindennap így szólt az asszony
Józsefnek, de ő nem engedte neki,
hogy vele háljon és vele egyesüljön.
11 Történt egy napon, hogy József valami dolgot végezni ment be a házba,
és a háznép közül senki sem volt a házban,
12 Megragadta Józsefet a ruhájánál
fogva és ezt mondta: Hálj velem. Ő pedig otthagyta a ruháját az asszony kezében, elfutott és kiment.
13 És mikor látta az asszony, hogy az ő
ruháját kezében hagyta, kifutott:
14 Kiáltott az ő háznépének és így szólt
hozzájuk: Nézzétek! Egy héber férfit
hozott nekünk, hogy megszégyenítsen minket; bejött hozzám, hogy velem háljon és én fennszóval kiáltottam.
15 És mikor azt hallotta, hogy fennszóval kiáltottam, ruháját a kezemben
hagyta és futva kiment.
16 Magánál tartotta azért a ruháját,
amíg az ő ura haza jött.
17 Akihez ilyen szavakkal szólt, ezt
mondva: Bejött hozzám a héber szolga
akit nekünk hoztál, hogy engem megszégyenítsen.
18 És mikor fennszóval kiáltottam, ruháját itt hagyta és kifutott.
19 Mikor meghallotta az ura az ő felesége beszédét amiket szólt, ezt mondta: Ilyen dolgokat cselekedett velem a
te szolgád; felgerjedt a haragja.
20 Megfogta azért Józsefet az ő ura és
a tömlöcbe vetette őt; oda ahol a király
foglyai voltak megkötözve, és ott volt
a tömlöcben.
21 De az ÚR Józseffel volt és kiterjesztette rá a kegyelmességét, és kedvessé
tette őt a tömlöctartó előtt.
22 És a tömlöctartó mindazokat a foglyokat akik a tömlöcben voltak, József-

20
Zsolt
105,18;

1 Mózes 39. 40. 41.
re bízta, és amit ott cselekedtek, mindent ő tett.
23 És semmi gondja nem volt a tömlöctartónak azokra amik az ő kezében
voltak, mivelhogy az ÚR volt Józseffel,
és amit cselekedett azt az ÚR szerencséssé tette.

40

Megmagyarázza József a tömlöcben
a pohárnok és a sütő álmát.

1 Ezután történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütője vétkezett az
ő ura ellen, az egyiptomi király ellen.
2 Megharagudott azért a fáraó mind a
két szolgájára, a főpohárnokra és a fősütőre.
3 És azokat a katonák fejedelmének
tömlöcébe vetette, abba a tömlöcbe
ahol József fogoly volt.
4 A katonák fejedelme pedig Józsefet
tette gondviselővé köztük, és ő szolgált nekik, és egy ideig fogságban voltak.
5 És álmot láttak mindketten ugyanazon az éjjelen, az ahhoz illő magyarázat szerint; az egyiptomi király főpohárnoka és fősütőmestere, akik a tömlöcben voltak fogságban; mely álom
megjelentette azt ami mindkettőre következik.
6 És bement hozzájuk József reggel, és
látta hogy íme bánkódtak.
7 És megkérdezte a fáraó főszolgáit, akik az ő ura házánál vele együtt
fogságban voltak, ezt mondva: Miért
vagytok ma ilyen szomorúak?
8 Akik azt mondták neki: Álmot láttunk és nincs aki megmagyarázza azt.
És mondta nekik József: Vajon nem Istené-e az álommagyarázás? Mondjátok
el nekem.
9 Elbeszélte azért a főpohárnok az ő
álmát Józsefnek, és mondta neki: Álmomban íme egy szőlőtő volt előttem;
10 És a szőlőtőn három vesszőszál
volt, és ahogy bimbóztak már virágoztak, és annak fürtjei megérlelték a szőlőszemeket.
11 A fáraó pohara pedig a kezemben
volt, és leszakítottam a szőlőszemeket
és kifacsartam a fáraó poharába, és a
poharat a fáraó kezébe adtam.
12 És mondta neki József: Ez ennek a
magyarázata: a három vesszőszál, három nap.

13 Három nap múlva a fáraó felmagasztalja a te fejed és visszaállít téged
a helyedre, és a fáraó kezébe adod az
ő poharát az előbbi szokás szerint, mikor az ő pohárnoka voltál.
14 De emlékezz meg rólam mikor neked jól lesz dolgod, és cselekedj kérlek
irgalmasságot velem, hogy megemlékezz rólam a fáraó előtt, és szabadíts ki
engem ebből a házból.
15 Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem
semmit, hogy ebbe a tömlöcbe vessenek.
16 És látta a fősütőmester, hogy jól magyarázta meg az álmot, és mondta Józsefnek: Az én álmomban az én fejemen három fehér kosár volt.
17 A felső kosárban voltak a fáraó mindenféle sült étkei, és a madarak ették
azokat az én fejemen lévő kosárból.
18 Felelt József és mondta: Ez ennek a
magyarázata: a három kosár, három
nap.
19 Három nap múlva a fáraó a fejedet
veteti és fára akasztat fel téged, és madarak eszik le rólad a húsodat.
20 Harmadnapon, a fáraó születésnapján, vendégséget szerzett minden szolgájának, és megemlékezett a főpohárnokról és a fősütőről a többi szolga között.
21 És a főpohárnokot helyére állította a
bortöltésre, hogy a poharat a fáraó kezébe adja.
22 De a fősütőmestert felakasztatta,
ahogy József magyarázta nekik.
23 És nem emlékezett meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezett róla.

41

A fáraó álmot lát a következő bőségről és szükségről, amit József megmagyaráz a fáraónak. Ezért József megszabadul a tömlöcből és egész Egyiptom fejedelmévé lesz. Betakarítja József a hét esztendő bőségét, és a szükség idején ezzel sáfárkodik. Két fia lesz, Manassé és Efraim.
1 Két esztendő múlva a fáraó álmodott, és íme mintha folyóvíz mellett
állt volna.
2 És íme, a folyóvízből hét szép és kövér tehén jött ki, amik a nádasban legeltek.
3 És íme azok után másik hét tehén jött
ki a folyóvízből, rútak és soványak,
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amelyek a folyóvíz partján lévő tehenek mellé álltak.
4 És elnyelték a rút és sovány tehenek
a hét szép és kövér tehenet; és felébredt a fáraó.
5 Ismét elaludt és másodszor is álmodott, és íme hét gabonafej növekedett
egy száron, teljesek és szépek.
6 És íme, azok után hét vékony és a keleti széltől kiszáradt gabonafej növekedett.
7 Elnyelték a hét vékony gabonafejek
a hét kövér és teljes gabonafejeket. És
felébredt a fáraó, és íme ez álom volt.
8 Reggelre kelve pedig felkavart lett az
ő szelleme, elküldött és egybehívatta
Egyiptom minden jövendőmondóját
és minden bölcsét, és elmondta nekik
a fáraó az ő álmát; de senki sem volt
aki azokat megmagyarázta volna a fáraónak.
9 Szólt azért a főpohárnok a fáraónak,
ezt mondva: A bűneimről emlékezem
a mai napon.
10 A fáraó megharagudott az ő szolgáira, engem és a sütőmestert a katonák
fejedelmének tömlöcébe vitetett.
11 És álmot láttunk ugyanazon az éjjelen, én is, az is; mindegyikünk úgy
ahogy következett, álmot láttunk.
12 És volt ott velünk egy héber ifjú, a
katonák fejedelmének szolgája, akinek
elmondtuk a mi álmunkat és ő megmagyarázta nekünk; mindegyikünknek az ő álma szerint magyarázta meg.
13 És úgy történt ahogy megmagyarázta nekünk: engem visszaállított a
helyemre, a másikat pedig felakasztatta.
14 Elküldött azért a fáraó és hívatta Józsefet, és nagy sietséggel kihozták őt a
tömlöcből, és megborotválkozott, ruhát váltott és a fáraóhoz ment.
15 És mondta a fáraó Józsefnek: Álmot láttam és nincs aki megmagyarázza azt: Én pedig azt hallottam rólad,
hogyha az álmot meghallod, meg tudod azt magyarázni.
16 És felelt József a fáraónak, ezt mondva: Nincs ez bennem: Isten az aki magyarázatot ad a fáraó javára.
17 Mondta azért a fáraó Józsefnek: Álmomban a folyóvíz partján álltam.
18 És íme a folyóvízből hét kövér és
szép tehén jött ki, amelyek a nádasban
legeltek.
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19 És íme, azok után másik hét tehén
jött ki, soványak, igencsak rútak és hitványak; egész Egyiptom földjén nem
láttam azokhoz hasonló rútakat.
20 És elnyelték a sovány és rút tehenek
az előbbi hét kövér tehenet.
21 És bár a gyomrukban voltak a kövér tehenek, de egyáltalán nem látszott meg, hogy a gyomrukban vannak, mert olyan rútak voltak mint azelőtt. És felébredtem.
22 És ismét láttam álmomban, és íme
hét gabonafej növekedett egy száron,
teljesek és szépek.
23 És íme, hét összeaszott, vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej növekedett azok után,
24 És elnyelték a vékony gabonafejek a hét szép gabonafejet. Elmondtam
ezeket a jövendőmondóknak, de senki sincs közülük aki megmagyarázhatná nekem.
25 És mondta József a fáraónak: A fáraó álma mind ugyanaz; amit Isten
cselekedni akar, azt jelentette meg a
fáraónak.
26 A hét szép tehén, hét esztendő, és a
hét szép gabonafej, az is hét esztendő;
az álom mind ugyanaz.
27 A hét ösztövér és rút tehén pedig,
amelyek azok után jöttek ki, az is hét
esztendő, és a hét vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej, az az éhség hét
esztendeje.
28 Ez az amit a fáraónak mondtam,
hogy amit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a fáraónak.
29 Íme hét esztendő jön, melyekben
nagy bőség lesz egész Egyiptomban.
30 Azok után pedig az éhség hét esztendeje következik annyira, hogy a
nagy bőség feledésbe megy Egyiptom
földjén, és megemészti az éhség a földet.
31 És nem ismerhető meg az előbbi bőség e földön az utána következő éhség
miatt, mert igen nagy lesz.
32 Hogy a fáraó pedig kétszer látta az
álmot, azt jelenti, hogy elvégzett dolog
ez az Istennél, és siet az Isten azt véghez vinni.
33 Most azért rendeljen a fáraó bölcs
és értelmes férfit, és tegye őt Egyiptom
földjén gondviselővé.
34 A fáraó cselekedjen így: rendeljen
tiszttartókat az országban és szedjen
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ötödöt Egyiptom földjének lakóitól a
bőség hét esztendejében.
35 És gyűjtsék be a következő bő esztendők minden termését, és takarítsák
be a gabonát a fáraó keze alá, és az élelmet tartsák meg a városokban.
36 És legyen az élelem ennek az országnak táplálására az éhség hét esztendejére, amelyek Egyiptom földjén
lesznek, hogy el ne vesszen e föld az
éhség miatt.
37 És tetszett ez a beszéd a fáraónak és
minden szolgájának.
38 Mondta a fáraó az ő szolgáinak: Vajon találhatnánk-e olyan férfit mint ő,
akiben az Isten Szelleme van?
39 És mondta a fáraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mindezeket neked jelentette meg, nincs hozzád hasonló értelmes
és bölcs.
40 Te légy az én házamon főgondviselő, és az egész népem a te szavadra
hallgasson, csak a királyi székkel leszek nálad nagyobb.
41 Ezután mondta a fáraó Józsefnek:
Íme, mind az egész Egyiptom földjén
fejedelemmé tettelek téged.
42 Levette a fáraó a maga gyűrűjét
a kezéről, és József kezére adta azt;
és felöltöztette őt bíbor ruhákba, és
aranyláncot tett a nyakába.
43 És körbehordoztatta őt az ő második szekerén, és ezt kiáltották előtte: Hajts térdet! És fejedelemmé tette őt
egész Egyiptom földjén.
44 És mondta a fáraó Józsefnek: Én vagyok a fáraó, de a te akaratod nélkül
senki se kezét se lábát fel ne emelhesse
egész Egyiptom földjén.
45 És a fáraó Józsefet CzafenátPahneákhnak nevezte, és feleségül
adta neki Aszenáthot, Potiferának, az
On fejedelmének lányát. És kiment József Egyiptom földjére.
46 József pedig harminc esztendős
volt, mikor a fáraó előtt, az egyiptomi király előtt állt. Kiment ezért József
a fáraó elől és átment egész Egyiptom
földjén.
47 És a föld a hét bő esztendőben nagy
bőséggel termett gabonát, tele marokkal.
48 És összegyűjtötte a hét esztendő
minden eleségét amely Egyiptom földjén volt, és a városokba takarította az

élelmet, minden környező termőföld
termését a városokba takarította be.
49 És József igen sok gabonát takarított be, mint a tenger fövenye, annyira,
hogy nem tudták megszámolni, mivelhogy nem volt száma.
50 Józsefnek pedig két fia született mielőtt az éhség esztendeje eljött, akiket
Aszenáth szült neki, Potiferának, az
On fejedelmének lánya.
51 És József az elsőszülöttjét Manassénak nevezte: mivelhogy elfeledtette
velem Isten minden nyomorúságomat,
és az én atyám egész házát.
52 A másodikat pedig Efraimnak nevezte: mivelhogy megszaporított engem Isten az én nyomorúságom földjén.
53 Eltelt ezért a bőség hét esztendeje
ami Egyiptom földjén volt.
54 És elkezdett közeledni az éhség
hét esztendeje, ahogy megmondta József; és éhség lett minden országban;
de egész Egyiptom földjén elég kenyér
volt.
55 Végül megéhezett egész Egyiptom
földje is, és kenyérért kiáltott a nép a
fáraóhoz. - Mondta pedig a fáraó minden egyiptombelinek: Menjetek Józsefhez, és amit mond nektek, azt műveljétek.
56 És éhség volt az egész föld színén.
Megnyitott azért József minden gabonatárolót, amelyekben a gabona volt, és
árulta az egyiptomiaknak, mert megnőtt az éhség Egyiptom földjén.
57 És a föld minden lakosa Egyiptomba ment gabonát venni Józseftől, mert
nagy éhség volt mind az egész földön.
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Jákob Egyiptomba küldi a fiait gabonáért és azok elmennek. József
megismeri őket, de nem jelenti ki magát.
Kémkedéssel vádolja őket, és nem akar nekik hinni, csak akkor, ha Benjámint odaviszik és addig az egyiket zálogban otthagyják; Simeont. Mindegyik pénzét visszateszik a saját zsákjába. Hazamennek és megbeszélik ezt a dolgot Jákobbal. Megtalálják
a pénzt és megrémülnek. Jákob nem akarja
Benjámint elengedni.
1 És látta Jákob, hogy van gabona
Egyiptomban, és mondta Jákob az ő fiainak: Mit néztek egymásra?
2 És mondta: Íme hallom, hogy Egyip59
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tomban van gabona: menjetek le oda
és vegyetek nekünk gabonát, hogy éljünk és ne haljunk meg.
3 Lement azért József tíz bátyja Egyiptomba gabonát venni.
4 De Benjámint, a József öccsét nem
bocsátotta el Jákob az ő bátyáival, mert
mondta: Netalán baj éri.
5 Ezért Izrael fiai elmentek gabonát
venni azokkal együtt akik odamentek,
mert éhség volt Kánaán földjén.
6 József pedig annak a földnek a kormányzója volt, és ő adta a gabonát a
föld minden népének. Eljutottak azért
a József bátyái, és arccal a földre borultak előtte.
7 És meglátta József az ő bátyáit és
megismerte őket, de idegennek mutatta magát nekik, és kemény beszéddel
szólt nekik, ezt mondva: Honnan jöttetek? És feleltek: Kánaán földjéről jöttünk gabonát venni.
8 Megismerte pedig József az ő bátyáit,
de azok nem ismerték meg őt.
9 Azért megemlékezett József az álmokról, amelyeket felőlük álmodott.
És mondta nekik: Kémek vagytok ti,
és azért jöttetek, hogy az ország erőtlen részeit lássátok.
10 És mondták neki: Nem uram, hanem gabonát venni jöttek a te szolgáid.
11 Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk: igaz emberek vagyunk. Soha
nem voltak kémek a te szolgáid.
12 Ismét mondta nekik: Nem úgy van,
hanem azért jöttetek, hogy az ország
erőtlenségét meglássátok.
13 Azok pedig mondták: Mi, a te szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy
ember fiai, Kánaán földjén; és íme a kisebbik most atyánkkal van, egyikünk
pedig nincs meg.
14 József pedig mondta nekik: Úgy
van ahogy nektek mondtam: kémek
vagytok.
15 Ez lesz a próbátok: Úgy éljen a fáraó, hogy ki nem mentek innen amíg
ide nem hozzátok a ti legkisebb
atyátokfiát.
16 Küldjetek el magatok közül egyet,
hogy hozza ide a ti atyátokfiát; ti addig
fogva lesztek és így lesz megpróbálva
a ti szavatok, hogy van-e igazság bennetek: hogyha pedig nem, úgy éljen a
fáraó, hogy ti kémek vagytok.
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17 Ezért fogságban tartotta őket harmadnapig.
18 Harmadnapon pedig mondta nekik
József: Ezt tegyétek, hogy éljetek; az Istent én is félem.
19 Ha igazak vagytok, maradjon az
egyik atyátokfia a fogságotok házában, ti pedig menjetek el, vigyetek gabonát a ti háznépetek éhségére.
20 A legkisebb atyátokfiát pedig hozzátok hozzám, és igazolva lesz a ti beszédetek és nem haltok meg. Azért
úgy cselekedtek.
21 És mondták egymásnak: Bizony
vétkeztünk a mi atyánkfia ellen, mert
láttuk az ő lelke nyomorúságát mikor
könyörgött nekünk és nem hallgattuk
meg őt; azért jött ránk ez a baj.
22 Rúben pedig felelt nekik, ezt mondva: Vajon nem mondtam-e nektek,
hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen,
de ti nem hallgattatok rám. Íme az ő
vérét is keresik rajtunk!
23 De ők nem tudták, hogy József érti
őket, mert tolmács volt közöttük.
24 És elfordult tőlük és sírt: Azután ismét hozzájuk fordult és szólt nekik; és
visszatartotta közülük Simeont, és az ő
szemük láttára megkötöztette őt.
25 Megparancsolta pedig József, hogy
töltsék meg az edényeiket gabonával,
és tegyék vissza a pénzüket, mindegyiknek az ő zsákjába, és adjanak nekik élelmet az útra; és így cselekedtek
velük.
26 Felrakták a gabonájukat a szamaraikra és elmentek onnan.
27 És az egyik kioldotta az ő zsákját,
hogy abrakot adjon a szamarának a
szálláson, és meglátta a pénzét, ami az
ő zsákja szájában volt.
28 És mondta az ő atyjafiainak: Visszatették a pénzemet, és íme a zsákomban
van. Megrettent azért az ő szívük és
ijedten mondták egymásnak: Micsoda
ez amit Isten cselekedett velünk?
29 Azután eljutottak atyjukhoz, Jákobhoz, Kánaán földjére, és elmondták neki mindazt ami velük történt, ezt
mondva:
30 Az a férfi, annak a földnek az ura,
keményen beszélt velünk, és fogságba
vetett minket, mintha annak a földnek
kémei lennénk.
31 És mondtuk neki: Igaz emberek vagyunk, soha nem voltunk kémek.
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32 Tizenketten vagyunk atyafiak, a mi
atyánk fiai, az egyikünk ugyan nincs
meg, a legkisebb pedig most a mi
atyánkkal van Kánaán földjén.
33 És mondta nekünk az a férfi, annak a földnek ura: Erről ismerem meg,
hogy igazak vagytok: egyik atyátokfiát
hagyjátok itt, és a háznépetek éhségére
vigyetek gabonát és menjetek el.
34 És hozzátok hozzám a ti legkisebb
atyátokfiát, hogy megtudjam, hogy
nem vagytok kémek, hanem igaz emberek; akkor visszaadom nektek a ti
atyátokfiát, és kereskedhettek ebben
az országban.
35 És mikor kiüresítették zsákjaikat,
íme mindegyiknek a csomó pénze az
ő zsákjában volt. Amint látták a csomó
pénzt, ők és az ő atyjuk megijedtek.
36 És mondta nekik az ő atyjuk, Jákob: Megfosztotok engem az én gyermekeimtől; József nincs, Simeon sincs.
Benjámint is elviszitek? mindez megemészt engem.
37 Szólt Rúben az atyjának, ezt mondva: az én két fiamat öld meg, ha meg
nem hozom őt neked. Bízd az én kezemre őt, és én visszahozom neked.
38 Ő pedig mondta: Nem megy le az
én fiam veletek, mert az ő bátyja meghalt és ő maga maradt; és ha veszedelem éri őt az úton amin elmentek, az
én vénségemet keserűséggel bocsátanátok le a sírba.
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Jákob fiai ismét elmennek Egyiptomba, ajándékot visznek Józsefnek
és leborulnak előtte. Simeont kihozzák hozzájuk. Megvendégeli József az ő atyjafiait.
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1 Az éhség pedig elhatalmasodott
azon a földön.
2 Mikor ezért megették azt a gabonát
amit Egyiptomból hoztak, mondta nekik az ő atyjuk: Menjetek el ismét, és
vegyetek nekünk egy kevés élelmet.
3 És felelt neki Júda, ezt mondva: Erősen megesküdött előttünk az a férfi, ezt
mondva: Nem látjátok az én arcomat,
ha veletek nem lesz a ti atyátokfia.
4 Ha azért elbocsátod velünk a mi
atyánkfiát, elmegyünk és veszünk neked élelmet;
5 Ha pedig nem bocsátod el, nem megyünk, mert az a férfi megmondta ne-

künk: Nem látjátok az én arcomat, ha a
ti atyátokfia veletek nem lesz.
6 És mondta Izrael: Miért cselekedtetek ilyen gonoszul velem, hogy megmondtátok annak a férfinak, hogy nektek van még egy atyátokfia?
7 Feleltek azok: Nagyon szorgalmasan tudakozódott az a férfi felőlünk
és a mi nemzetségünk felől, ezt mondva: Él-e még a ti atyátok? van-e több
atyátokfia? És e beszédek szerint feleltünk neki. Honnan tudhattuk volna, hogy azt mondja: Hozzátok ide a
ti atyátokfiát?
8 És mondta Júda Izraelnek az ő atyjának: Bocsásd el azt a fiút velem, azután felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne haljunk, se mi, se te, se
a mi gyermekeink.
9 Én kezes leszek érte, az én kezemből
kérd őt elő. Ha vissza nem hozom őt
hozzád és eléd nem állítom őt, bűnös
legyek előtted amíg élek.
10 Bizony ha nem késtünk volna, ezideig már kétszer is visszajöttünk volna.
11 És mondta nekik Izrael az ő atyjuk:
Ha úgy kell lenni, akkor legyen úgy:
Vegyetek e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfinak; egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszereket,
mirhát, diót, mandulát.
12 Pénzt pedig kétannyit vigyetek magatokkal, sőt azt a pénzt, amit visszahoztatok zsákjaitok szájában, azt is vigyétek vissza magatokkal, talán valami vétekből esett, hogy visszahoztátok.
13 A ti atyátokfiát is vegyétek fel, keljetek fel és menjetek vissza ahhoz a férfihoz.
14 A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfinál, és bocsássa vissza veletek a másik atyátokfiát, és Benjámint is. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem, legyek megfosztva.
15 Azért vették a férfiak azt az ajándékot, és kétannyi pénzt vettek az ő kezükbe, és Benjámint; felkeltek és lementek Egyiptomba és megálltak József előtt.
16 Meglátta velük József Benjámint, és
háza gondviselőjének mondta: Vidd
be azokat az embereket a házba, öless
ételre való állatot és készítsd el, mert
61
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velem fognak enni ezek az emberek
délben.
17 És az a férfi úgy cselekedett, ahogy
József mondta, és bevitte azokat az
embereket a József házába.
18 És megijedtek azok az emberek,
amiért bevitték őket a József házába,
és mondták: A pénzért hozatott be ide
amit először visszatettek a zsákjainkba, hogy ránk támadjon, nekünk essen
és szolgává tegyen minket, és szamarainkat elvegye.
19 És József házának gondviselőjéhez
mentek, és szóltak neki a ház ajtajában.
20 És mondták: Kérünk uram, hallgasd meg a mi szavunkat: Ezelőtt is lejöttünk élelmet venni.
21 És mikor a szállásra jutottunk és kioldottuk a zsákjainkat: íme, mindegyikünk pénze az ő zsákja szájában volt
épen; és visszahoztuk azért azt magunkkal.
22 Ezenfelül más pénzt is hoztunk le
magunkkal élelmet venni; nem tudjuk ki tette a mi pénzünket a mi zsákjainkba.
23 És mondta: Legyetek békességben,
ne féljetek; a ti Istenetek és a ti atyátok
Istene adta nektek azt a pénzt a ti zsákjaitokba; a ti pénzetek az én kezemhez
jutott. És kihozta hozzájuk Simeont.
24 Bevitte azután az a férfi azokat az
embereket a József házába, vizet hozatott és megmosták lábaikat, és abrakot
is adott a szamaraiknak.
25 Ők pedig elkészítették az ajándékot
mire József délben megjött, mert megértették, hogy vele ebédelnek.
26 Mikor József hazajött, bevitték a
náluk lévő ajándékot az ő házába, és
meghajoltak előtte a földig.
27 És kérdezősködött egészségük felől, és mondta: Egészségben van-e a ti
vén atyátok akiről beszéltetek nekem?
Él-e még?
28 Azok pedig mondták: Egészségben
van a te szolgád, a mi atyánk; még él.
És meghajtva fejüket tisztelték őt.
29 És felemelte szemeit és meglátta
Benjámint, az ő öccsét, az anyja fiát,
és mondta: Ez a ti legkisebb atyátokfia
akiről beszéltetek nekem? És mondta: Az Isten legyen hozzád kegyelmes,
fiam!
30 Akkor elsietett onnan József, mert
felgerjedt szíve az ő öccse iránt, és he62

lyet keresett ahol sírhat; bement azért
az ő ágyasházába és ott sírt.
31 Azután megmosta az arcát és kiment, és visszafogta magát, és mondta: Hozzatok ennivalót.
32 És elhozták neki külön, azoknak is
külön, és az egyiptomiaknak is akik
vele ettek, külön: Mert nem esznek az
egyiptomiak együtt a héberekkel, mert
az utálatos az egyiptomiak előtt.
33 Leültek azért előtte, az elsőszülött
az ő elsőszülöttsége szerint, és a fiatalabb az ő fiatalsága szerint. És azok az
emberek csodálkoztak ezen magukban.
34 Ő pedig az ételéből részt adott
azoknak maga elől; de Benjáminnak
ötször több ételt adott, és jóllaktak vele
és megrészegedtek.

44

József elengedi bátyáit; a Benjamin
zsákjába teteti a saját ivópoharát.
Visszahozatja őket az útról. Megvádolja
őket. Benjámint vissza akarja tartani. Júda
arra kötelezi magát, hogy Benjámin helyett
ő legyen a szolgája.

1 Azután parancsolt József a háza
gondviselőjének, ezt mondva: Töltsd
meg ezeknek az embereknek a zsákját
élelemmel, amennyit el tudnak vinni,
és mindegyik pénzét tedd az ő zsákja
szájába.
2 Az én poharamat, az ezüstpoharat
pedig tedd a legkisebb zsákja szájába az ő gabonája árával együtt. És az
József parancsa szerint cselekedett,
ahogy szólt.
3 Reggel mihelyt megvirradt, elbocsátotta azokat az embereket az ő szamaraikkal együtt.
4 Mikor pedig kimentek a városból és
még nem voltak messze, József szólt
a háza gondviselőjének: Kelj fel, menj
ezek után az emberek után, és amikor
eléred őket, ezt mondd nekik: Miért fizettetek gonosszal a jó helyett?
5 Vajon nem abból iszik-e az én uram?
Ez az amiből bizony megtudja, hogy kik
vagytok; gonoszul cselekedtétek amit
cselekedtetek!
6 Utolérte őket és ilyen szavakkal szólt
nekik.
7 Azok pedig mondták neki: Miért szól
az én uram ilyen szavakkal? Távol le-
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gyen a te szolgáidtól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek.
8 Íme a pénzt amelyet zsákjaink szájában találtunk, meghoztuk neked Kánaán földjéről; hogyan loptunk volna
ezért a te urad házából ezüstöt vagy
aranyat?
9 Akinél megtalálják a te szolgáid közül, az haljon meg; sőt mi is szolgái leszünk a mi urunknak.
10 És mondta: Ahogy mondtátok úgy
legyen; akinél megtalálják az legyen
nekem a szolgám, ti pedig legyetek ártatlanok.
11 Ezért sietve lerakta ki-ki az ő zsákját a földre, és egyenként kioldották az
ő zsákjukat.
12 És kereste a nagyobbikon kezdve
egészen a kisebbikig, és megtalálta a
poharat a Benjámin zsákjában.
13 Azok pedig megszaggatták ruhájukat, és mindegyik felrakodott a saját
szamarára és visszatértek a városba.
14 Eljutott Júda és az ő atyjafiai a József
házához, (aki még nem hagyta el a helyét), és leborultak előtte a földre.
15 És mondta nekik József: Mi dolog
ez amit cselekedtetek? Vagy nem tudjátok, hogy az ilyen ember mint én vagyok, bizonyosan megtudhatja amit
meg kell tudni?
16 És mondta Júda: Mit mondjunk az
én uramnak? Mit szóljunk és mivel
igazoljuk magunkat? Az Isten módot
talált a te szolgáid bűnének büntetésére. Íme, mi az én uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, akinek a kezében a poharat megtalálták.
17 Ő pedig mondta: Távol legyen tőlem, hogy azt cselekedjem; hanem akinek a kezében a poharat megtalálták,
az legyen az én szolgám, ti pedig menjetek fel békességgel a ti atyátokhoz.
18 Akkor Júda hozzálépett és mondta:
Halld meg uram, hadd szóljon kérlek a
te szolgád egy szót az én uram füleibe:
ne gerjedjen fel a te haragod a szolgád
ellen, mert olyan vagy te mint a fáraó.
19 Az én uram kérdezte az ő szolgáit,
ezt mondva: Van-e atyátok, vagy testvéretek?
20 Akkor mi azt feleltük az én uramnak: Van egy vén atyánk, és egy kis
gyermek aki az ő vénségében lett, akinek a bátyja meghalt és csak maga ma-

radt az ő anyjától, akit az atyja igen
szeret.
21 És azt mondtad a te szolgáidnak:
Hozzátok le őt hozzám, hogy lássam
az én szemeimmel.
22 Mi pedig azt mondtuk az én uramnak: Nem hagyhatja el az a gyermek az
ő atyját, mert ha elhagyja atyját, meghal az ő atyja.
23 És ezt mondtad a te szolgáidnak:
Ha a ti legkisebb atyátokfia le nem jön
veletek, ne lássátok többé az én arcomat.
24 Ezért mikor felmentünk a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és elbeszéltük az én uram szavát;
25 Akkor azt mondta a mi atyánk:
Menjetek vissza újra és vegyetek nekünk egy kevés élelmet.
26 És azt feleltük: Nem mehetünk le;
ha pedig a mi legkisebb atyánkfia velünk lesz, akkor lemegyünk, mert annak a férfinak az arcát nem láthatjuk,
ha a mi legkisebb atyánkfia nem lesz
velünk.
27 És mondta a te szolgád nekünk, az
én atyám: Ti tudjátok, hogy az én feleségem nekem csak két fiút szült.
28 Az első miután kiment tőlem, akiről
azt mondtam, bizony a vadak szaggatták szét; és attól fogva nem láttam őt.
29 Ha ezt is elviszitek előlem és valami veszedelem éri, akkor az én vénségemet nagy keserűséggel juttatjátok a
koporsóba.
30 Ezért most ha visszamegyek a te
szolgádhoz, az én atyámhoz, és ez a
gyermek nem lesz velünk, (mert az ő
lelke annak lelkéhez van kötve),
31 Miután meglátja, hogy nincs velünk
ez a gyermek, meghal, és akkor a te
szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak vénségét nagy keserűséggel juttatjuk a koporsóba.
32 Mivel a te szolgád ezért a fiúért az
ő atyjánál kezes lett, ezt mondva: Ha
vissza nem hozom őt hozzád, bűnös
legyek az én atyám előtt teljes életemben.
33 Hadd maradjon most azért e gyermek helyében a te szolgád, hogy én legyek szolgája az én uramnak; és ez a
gyermek menjen fel az ő bátyáival.
34 Mert hogyan mehetnék fel atyámhoz, ha ez a gyermek nem lesz ve63
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lem? Hogy ne lássam a nyomorúságot éhen ne halj, te és a te házad népe, és
amid van.
amely atyámat érné.
12 És íme látják a ti szemeitek, és az
József megismerteti magát az aty- én atyámfiának Benjáminnak szemei,
jafiaival és gabonát ad nekik, meg- hogy az én szám szól hozzátok.
ajándékozza mindegyiket. Elküldi őket, 13 Mondjátok meg azért az én atyámhogy atyját minden háznépével együtt vi- nak minden dicsőségemet amely
gyék fel Egyiptomba a szükség idején, hogy Egyiptomban van, és amit láttatok.
meg ne haljanak. Ajándékot küld atyjának. Siessetek ezért és hozzátok ide az én
atyámat.
1 Nem tartóztatta magát tovább József 14 És az ő öccsének, Benjáminnak nyaazok előtt akik körülötte álltak, hanem kába borult és sírt; Benjámin is sírt az
kiáltott: minden ember menjen ki elő- ő nyakán.
lem! És nem maradt vele senki mikor 15 És megcsókolta minden testvérét és
megismertette magát József az ő atyja- sírt rajtuk; azután beszéltek vele az ő
atyjafiai.
fiaival.
2 És hangos sírásra fakadt annyira, 16 És eljutott ennek a dolognak híre
hogy meghallották az egyiptomiak, és a fáraó házába, hogy eljöttek a József
atyjafiai; és tetszett ez a dolog mind a
meghallotta a fáraó háznépe is.
3 És mondta József az ő atyjafiainak: fáraónak, mind az ő szolgáinak.
Én vagyok József; él-e még az én 17 És mondta a fáraó Józsefnek:
atyám? És nem felelhettek neki az ő Mondd meg a te atyádfiainak: Így cseatyjafiai, mert megrettentek az ő jelen- lekedjetek: Terheljétek meg a ti barmaitokat és menjetek el Kánaán földjére;
lététől.
4 Mondta azért József az ő atyjafiainak: 18 És vegyétek fel a ti atyátokat és
Gyertek ide közelebb hozzám, kérlek! minden családotokat és gyertek hozÉs közelebb mentek. Akkor mondta: zám; és nektek adom Egyiptom földÉn vagyok a ti atyátokfia József, akit el- jének javát, hogy ennek a földnek zsírját egyétek.
adtatok Egyiptomba.
5 Most ezért ne bánkódjatok és ne 19 Ezt is megparancsolom neked:
bosszankodjatok azon, hogy engem Ezt műveljétek: vigyetek magatokide eladtatok, mert a ti megmaradáso- kal Egyiptom földjéről szekereket a ti
tokért küldött el engem Isten előttetek. gyermekeiteknek és feleségeiteknek,
6 Mert most már két esztendeje, hogy és vegyétek fel atyátokat és gyertek el.
éhség van ezen a földön, de még öt 20 És ne törődjetek a ti házi eszközeiesztendő van, amiben sem szántás, tekkel, mert egész Egyiptom földjének
java a tiétek lesz.
sem aratás nem lesz.
7 Isten küldött el engem előttetek, 21 Így cselekedtek azért Izrael fiai; és
hogy megmaradjatok általam a föl- József adott nekik szekereket a fáraó
dön, és hogy megtartsam a ti életete- parancsa szerint; élelmet is adott nekik az útra.
ket nagy szabadítással.
8 Ezért nem ti küldtetek engem ide, 22 Mindegyiket megajándékozta egyhanem az Isten, aki engem a fáraó aty- egy öltözet ruhával: Benjáminnak pejává tett, és egész háznépének urává, dig háromszáz ezüst pénzt és öt öltözet ruhát adott.
és úrrá egész Egyiptom országán.
9 Sietve menjetek fel az én atyámhoz, 23 Atyjának is ezeket küldte: tíz szaés ezt mondjátok neki: Ezt mondja a marat egyiptomi javakkal megterhelte fiad József: Az Isten engem egész ve, és tíz nőstény szamarat búzával,
Egyiptom urává tett, gyere le hozzám, kenyérrel és egyéb élelemmel, az ő atyjának az útra.
ne késs.
10 És Gósen földjén laksz, és hozzám 24 És elbocsátotta testvéreit és elmenközel leszel, mind te, mind fiaid, mind tek, és megparancsolta nekik, hogy ne
fiaid fiai, juhaid, barmaid, és minde- háborogjanak az úton.
25 Feljöttek azért Egyiptomból és eljuned, amid van.
11 És táplállak ott téged, (mert még tottak Kánaán földjére az ő atyjukhoz,
hátra van az éhség öt esztendeje), hogy Jákobhoz.
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26 És mikor tudtára adták, ezt mondva: József még él, és ő uralkodik egész
Egyiptom földjén, az ő szíve elalélt; és
nem hitt nekik.
27 De mikor elmondták neki József
minden szavát amit velük beszélt, és
a szekereket is látta amiket József küldött érte, akkor föléledt az ő atyjuknak, Jákobnak szelleme.
28 És mondta Izrael: Elég nekem, hogy
József az én fiam még él: lemegyek,
hogy meglássam őt mielőtt meghalnék.

46

Jákob elindult Egyiptomba. Megjelenik neki az Isten és bátorítja őt,
hogy ne féljen bemenni és ígéretet is tesz
neki. Bemegy ezért Egyiptomba és az ő fiával, Józseffel él. Megírja Mózes Jákob minden háznépe számát is, akik vele együtt bementek Egyiptomba.
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1 Elindult azért Izrael minden hozzátartozójával, és Beérsebába ment; és áldozatokat áldozott az ő atyjának, Izsák
Istenének.
2 És szólt Isten Izraelnek éjszakai látásban, és mondta: Jákob, Jákob. És ő felelt: Itt vagyok.
3 És mondta: Én vagyok az Isten, a te
atyád Istene: Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott téged.
4 Én lemegyek veled Egyiptomba, és
én kétség nélkül felhozlak téged onnan; és József fogja be a te szemeidet.
5 Felkelt azért Jákob Beérsebából, és
elvitték Izrael fiai Jákobot az ő atyjukat és az ő gyermekeiket és feleségeiket a szekereken, amiket a fáraó küldött érte.
6 És elvitték az ő juhaikat és minden
vagyonukat amiket Kánaán földjén
gyűjtöttek, és eljutottak Egyiptomba,
Jákob és minden magva.
7 Az ő fiait és fiainak fiait vele együtt,
az ő lányait és fiainak lányait, és minden magvát magával együtt elvitte
Egyiptomba.
8 Ezek pedig az Izrael fiainak nevei,
akik bementek Egyiptomba: Jákob és
az ő fiai: Jákob elsőszülöttje Rúben.
9 Rúben fiai pedig: Khánokh, Pallu,
Khecrón, Khármi.
10 Simeon fiai pedig: Jemúel, Jámin,

Ohad, Jákhin, Czóhár; és Saul a kánaáni asszony fia.
11 Lévi fiai pedig: Gerson, Kehát,
Mérári.
12 Júda fiai pedig: Hér, Ónán, Séla,
Pérec, Zerákh; de Hér és Ónán meghalt Kánaán földjén. Pérec fiai pedig:
Khecrón és Khámul.
13 Issakhár fiai pedig: Thóla, Puvah,
Jób és Simrón.
14 Zebulon fiai pedig: Szered, Élon,
Jákhleél.
15 Ezek Lea fiai, akiket Jákobnak szült
Mezopotámiában, és Dinát az ő lányát.
Minden fia és lánya összesen: harminchárom lélek.
16 Gád fiai pedig: Czifjon, Khaggi,
Súni, Ecbón, Héri, Aródi és Areéli.
17 Áser fiai pedig: Jimnáh, Jisváh, Jisvi,
Beriha és Szerakh az ő húguk; Beriha
fiai pedig: Khéber és Málkhiel.
18 Ezek Zilpa fiai, akit Lábán adott
Leának az ő lányának; és ő szülte ezt a
tizenhat lelket Jákobnak.
19 Rákhelnek, Jákob feleségének fiai:
József és Benjámin.
20 És Józsefnek Egyiptom földjén
Manassé és Efráim született, akiket
Asznáth, Potiferának, On fejedelmének lánya szült neki.
21 Benjámin fiai pedig: Béla, Békher,
Asbél, Géra, Nahamán, Ekhi, Rós,
Muppim, Khuppim, Ard.
22 Ezek Rákhel fiai akik Jákobnak születtek, mindenestől tizennégy lélek.
23 Dán fiai pedig: Khusim.
24 Nafthali fiai pedig: Jakhceél, Gúni,
Jécer és Sillém.
25 Ezek Bilha fiai, akit Lábán adott
Rákhelnek az ő lányának; és ezeket
szülte Jákobnak, mindenestől hét lelket.
26 Mindenestől akik Jákobbal bementek Egyiptomba, akik az ő ágyékából
származtak, a Jákob fiainak feleségein
kívül, hatvanhat lélek volt.
27 József fiai pedig akik Egyiptomban
születtek, két lélek. Jákob egész háznépe amely Egyiptomba ment, hetven lélek.
28 Júdát pedig elküldte maga előtt Józsefhez, hogy mutassa az utat Gósen
felé. És eljutottak Gósen földjére.
29 És befogatott József az ő szekerébe, és az ő atyja elé, Izrael elé ment
Gósenbe; miután meglátta Józsefet,
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nyakába borult és sírt az ő nyakán sokáig.
30 És mondta Izrael Józsefnek: Most
már örömmel halok meg, mert láttalak
téged, hogy még élsz.
31 József pedig mondta az ő atyjafiainak és az ő atyja háznépének: Felmegyek és tudtára adom a fáraónak, és
ezt mondom neki: Az én atyámfiai és
atyám háznépe akik Kánaán földjén
voltak, eljöttek hozzám.
32 Azok az emberek pedig juhpásztorok, mert baromtartó emberek, és juhaikat, barmaikat és mindenüket elhozták.
33 És amikor a fáraó hívat titeket és azt
kérdezi: Mi a ti mesterségetek?
34 Azt feleljétek: Baromtartó emberek
voltak a te szolgáid gyermekségüktől
fogva mindeddig, mind mi, mind a mi
atyáink. Hogy lakhassatok Gósen földjén, mert minden barompásztor utálatos az egyiptomiaknál.
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József megjelenti a fáraónak az ő
atyja és atyjafiai jelenlétét, és bevisz
egynéhányat a király elé, azután pedig az
atyját is. Gósen földjén letelepíti őket és
táplálja a nagy éhség idején. Miután elfogyott a nép pénze, barmokkal, majd saját
magukkal, saját földjükkel fizettek a gabonáért Józsefnek. Ezután magot ad a népnek, hogy vessék be a földet és olyan törvényt ad ki, hogy a föld termésének az ötödét adják a királynak. Megbetegedik Jákob
és megesküdteti Józsefet, hogy kiviszi a testét eltemetni Kánaán földjére.

1
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1 Elment azért József és tudtára adta a
fáraónak, és mondta: Az én atyám és
atyámfiai, juhaikkal és mindenükkel
amijük volt, idejöttek Kánaán földjéről; és most Gósen földjén vannak.
2 És ő atyjafiai közül ötöt maga mellé
vett és a fáraó elé állította őket.
3 És mondta a fáraó az ő atyjafiainak:
Mi a mesterségetek? És feleltek a fáraónak: Juhpásztorok a te szolgáid, mind
mi, mind a mi atyáink.
4 És mondták a fáraónak: Azért jöttünk, hogy ezen a földön lakjunk, mert
a te szolgáid barmainak nincs élelme,
és nagy éhség van Kánaán földjén: Kérünk ezért hadd lakjanak a te szolgáid
Gósen földjén.
5 És szólt a fáraó Józsefnek, ezt mond66

va: A te atyád és a te atyádfiai jöttek
hozzád.
6 Egyiptom földje előtted van; ennek
az országnak legjobb részében adj lakóhelyet a te atyádnak és atyádfiainak,
lakjanak a Gósen földjén: ha pedig tudod, hogy vannak közöttük szorgalmas emberek, tedd őket gondviselővé
az én barmaimon.
7 Bevitte József Jákobot is az ő atyját,
és őt a fáraó elé állította. És Jákob köszöntötte a fáraót.
8 Akkor mondta a fáraó Jákobnak:
Hány esztendős vagy?
9 Mondta pedig Jákob a fáraónak:
Az én bujdosásom esztendeinek napjai százharminc esztendő; kevesek és
nyomorúságosak voltak az én életem
esztendeinek napjai, és nem érték el az
én atyáim élete esztendeinek napjait,
amelyekben ők bujdostak.
10 Megáldotta Jákob a fáraót és kiment
előle.
11 Rendelt ezért József lakásra való helyet az ő atyjának és atyjafiainak, és
örökséget adott nekik Egyiptom földjén, annak a földnek legjobb részében,
a Rameszesz földjén; ahogy a fáraó
megparancsolta.
12 És táplálta József az ő atyját és atyjafiait, és az ő atyja egész háznépét kenyérrel, ahogy a kisgyermekeket szokták.
13 És nem volt kenyér az egész földön,
mert igen nagy volt az éhség, és elalélt
Egyiptom földje és Kánaán földje az
éhség miatt.
14 József pedig minden pénzt összeszedett amit Egyiptom és Kánaán földjén találtak a gabonáért, amit azok vettek; és bevitte József a pénzt a fáraó házába.
15 És mikor elfogyott a pénz Egyiptom és Kánaán földjéről, egész Egyiptom Józsefhez ment, ezt mondva: Adj
nekünk kenyeret; miért haljunk meg a
szemed láttára, ha már a pénzünk elfogyott?
16 És mondta József: Adjátok nekem a
ti barmaitokat, és adok nektek kenyeret a ti barmaitokért, ha a pénzetek elfogyott.
17 És elvitték az ő barmaikat Józsefhez
és adott nekik József élelmet lovakért,
juhokért, ökrökért és szamarakért: és
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táplálta őket kenyérrel abban az esztendőben az összes barmukért.
18 Mikor pedig elmúlt az az esztendő, elmentek hozzá a második esztendőben, és mondták neki: Nem titkoljuk el uramtól, hogy bizony elfogyott
a pénzünk, és minden barmunk nyája
a mi urunknál van, nem maradt semmi
egyéb amit a mi urunknak adhatnánk
hanem a mi testünk és földünk.
19 Miért haljunk meg a szemed láttára? Mind magunkat, mind földünket
eladjuk; vegyél meg minket és a mi földünket kenyéren, és mind mi és a mi
földünk a fáraó szolgái leszünk. Adj
magot, hogy éljünk és ne haljunk meg,
és a föld ne pusztuljon el.
20 Megvette azért József mind az
egész Egyiptom földjét a fáraónak,
mert az egyiptombeliek mind eladták
az ő földjüket, mivelhogy erőt vett rajtuk az éhség. És a föld a fáraóé lett.
21 A népet pedig átköltöztette a városokba, Egyiptom egyik határától fogva
a másik határig.
22 Csak a papok földjét nem vette
meg, mert a papoknak rendelt élelmük
volt a fáraótól, és azzal táplálták magukat amit a fáraó adott nekik; ezért
nem adták el az ő földjüket.
23 És mondta József a népnek: Íme a
mai napon megvettelek titeket és a ti
földeteket a fáraónak. Íme adok magot
és vessétek be a földet.
24 És a gabonából adjatok a fáraónak
ötödrészt; négy rész legyen a tiétek a
föld bevetésére és az élelmetekre mind
magatoknak, mind a háznépeteknek
és a ti gyermekeitek etetésére.
25 És ők felelték: Te tartottad meg a
mi életünket: találjunk kegyelmet a mi
urunk szemei előtt, hogy a fáraó szolgái legyünk.
26 És törvénnyé tette ezt József mind
e mai napig Egyiptom földjén, hogy a
fáraónak ötödrészt adjanak, csak egyedül a papok földje nem volt a fáraóé.
27 Izrael ezért Egyiptom földjében lakott a Gósen földjén; és ott megörököltek és megnövekedtek és igen nagyon
megszaporodtak.
28 Jákob pedig tizenhét esztendeig élt
Egyiptom földjén, és Jákob napjai, az
ő élete esztendei száznegyvenhét esztendő volt.
29 És elközeledett Izrael halála napja

és hívatta az ő fiát Józsefet, és mondta neki: Ha én kedves vagyok előtted, tedd kérlek a kezed az én tomporom alá és cselekedd velem ezt a jótéteményt és hűséget: Kérlek ne temess
el engem Egyiptomban.
30 Hanem miután elalszom az én atyáimmal, vigyél ki engem Egyiptomból és temess el engem az ő sírjukba.
Mondta ezért neki: Én a te beszéded
szerint cselekszem.
31 És mondta: Esküdj meg nekem! és
megesküdött neki. És Izrael hálákat
adott leborulva az ő ágyfejére.
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József meglátogatja az ő beteg atyját. Jákob fiává fogadja József fiait,
Efraimot és Manassét, és megáldja őket.
1 És ezek után megmondták Józsefnek: Íme a te atyád beteg; és elvitte magával az ő két fiát, Manassét és
Efraimot.
2 És tudtára adták Jákobnak, ezt mondva: Íme a te fiad József jön hozzád; és
megerősítette magát Izrael és felült az
ágyon.
3 És mondta Jákob Józsefnek: Az erős
mindenható Isten megjelent nekem
Lúzban, Kánaán földjén, és megáldott
engem.
4 És mondta nekem: Íme megnövellek
téged és megsokasítalak téged és népek sokaságává teszlek téged, és ezt a
földet is a te magodnak adom utánad,
örökkévaló örökségül.
5 Ezért a te két fiad akik neked Egyiptom földjén azelőtt születtek, hogy én
hozzád jöttem Egyiptomba, az én fiaim; Efraim és Manassé, mint ahogy
Rúben és Simeon, az én fiaim legyenek.
6 A te fiaid pedig akik azok után születnek, tieid lesznek, és az ő bátyáik
neve alatt foglalják el az ő örökségüket.
7 Mikor Mezopotámiából jöttem, meghalt mellettem Rákhel Kánaán földjén
az úton, mikor még egy mérföldre voltam Efratától, és eltemettem őt ott az
Efrata útja mellett, amely most már
Bethlehem.
8 És meglátta Izrael a József fiait, és
mondta: Kik ezek?
9 Mondta József az ő atyjának: Az én
fiaim, akiket Isten itt adott nekem. És
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mondta: Hozd hozzám őket kérlek,
hogy megáldjam őket.
10 Az Izrael szemei pedig homályosak
voltak a vénség miatt, és nem láthatott.
Hozzá vitte őket és megcsókolgatta és
megölelgette őket.
11 És mondta Izrael Józsefnek: Soha
nem reméltem, hogy téged megláthatlak; és íme az Isten megadta, hogy magodat is látom.
12 Akkor elvitte József azokat az ő térdei elől és leborult arccal a földre.
13 Fogta József mind a kettőt, Efraimot
jobb keze felől, Izraelnek pedig bal
keze felől állította; Manassét pedig bal
keze felől, Izraelnek jobb keze felől, és
azokat közel vitte hozzá.
14 Izrael pedig kinyújtotta az ő jobb
kezét és rátette Efraim fejére, pedig
ő volt a kisebb, az ő bal kezét pedig
Manassé fejére. Tudva tette így kezeit,
mert az elsőszülött Manassé volt.
15 És megáldotta Józsefet, és mondta:
Az Isten, aki előtt atyáim, Ábrahám és
Izsák járt; az Isten, aki táplált engem
születésemtől fogva mind e mai napig:
16 Az az Angyal aki megszabadított
engem minden gonosztól; áldja meg
ezeket a gyermekeket, és viseljék a nevemet, és atyáim, Ábrahám és Izsák
nevét, és mint a halak szaporodjanak
e földön.
17 József pedig látta, hogy atyja az ő
jobb kezét Efraim fejére tette, és nem
tetszett neki, és megfogta atyja kezét,
hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye.
18 És mondta József az ő atyjának:
Nem úgy atyám, mert ez az elsőszülött, ennek fejére tedd a te jobb kezed.
19 Nem akarta pedig az ő atyja, és
mondta: Tudom fiam, tudom; ő is néppé lesz és igen megnövekszik, de az
öccse még inkább megnövekszik, és az
ő magjából sok nép származik.
20 És megáldotta őket azon a napon,
ezt mondva: Az Izrael benned áld
meg másokat ilyen módon: Az Isten téged tegyen olyanná mint Efraimot és
Manassét. És Efraimot Manassé elé tette.
21 Ezt is mondta Izrael Józsefnek: Íme
én meghalok, de az Isten veletek lesz
és visszavisz titeket atyáitok földjére.
22 Én pedig adok neked egy darab
részt a te atyádfiai része felett, amelyet
68

az emoreustól vettem a fegyveremmel
és íjammal.
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Jákob az ő halála óráján Isten Szelleme által jövendőt mond az ő tizenkét fia nemzetségének eljövendő állapotáról
és megmutatja melyik nemzetségből jön el
a Messiás. Azután parancsol az ő temetése
felől, és meghal.
1 Szólította azért Jákob a fiait, és
mondta: Gyűljetek ide és megjelentem
nektek mi történik veletek az utolsó
időben.
2 Gyűljetek egybe és halljátok Jákob
fiai, halljátok Izraelt a ti atyátokat.
3 Rúben, elsőszülöttem, te vagy erősségem és az én erőm első zsengéje, aki
első méltósággal és hatalommal.
4 Mivelhogy állhatatlan voltál mint a
víz, nem leszel első, mert atyád ágyára
hágtál: akkor megfertőzted az én ágyamat, felhágva arra.
5 Simeon és Lévi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverük.
6 Titkos tanácsukban ne legyen részes
az én lelkem, és az ő gyűlésükkel ne
egyesüljön dicsőségem, mert haragjukban megölték a férfiakat, és az ő indulatuk szerint rombolták le a várost.
7 Átkozott az ő haragjuk, mert kegyetlen volt, és dühük, mert kemény volt;
ezért eloszlatom őket Jákobban, és elszélesztem őket Izraelben.
8 Júda! téged dicsérnek a te atyádfiai,
kezed ellenségeid nyakán lesz, és meghajolnak előtted a te atyádfiai.
9 Oroszlánkölyök Júda; a zsákmányból növekedtél fel fiam: mikor lehajol
és lefekszik mint az oroszlán és mint
nőstény oroszlán, ki kelti fel őt?
10 Nem távozik el Júdától a királyi pálca és a törvénytevő az ő utódai közül,
amíg el nem jön a Messiás, és hozzá
gyűlik sok nép.
11 Szőlőtőhöz köti az ő szamarát, és
nemes venyigéhez szamara vemhét,
borban mossa az ő ruháját, és az ő öltözetét a szőlő vérében.
12 A bor miatt vörösek lesznek az ő
szemei, a tejtől fehérek az ő fogai.
13 Zebulon a tenger partján lakik, és ő
lesz a hajók kikötőhelye, és az ő határa
Szidonig ér.
14 Issakhár erős szamár, aki kettős teher alatt fekszik.
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15 És látja a nyugalmat, hogy jó, és az ő
földjét, hogy ékes; meghajtja hátát a teherhordásra és adófizető lesz.
16 Dán ítélője lesz a népnek, mint akármelyik az Izrael nemzetségei között.
17 Dán kígyó lesz az úton, és áspis az
ösvényen, ami megmarja a ló sarkát,
hogy a rajta ülő hátra essen.
18 A Te szabadításodra várok, óh
URam!
19 Sereg fogja Gádot háborgatni, de
végül ő győz.
20 Áser kenyere kövér lesz, és ő ad
gyönyörűséges gyümölcsöket a királyoknak.
21 Nafthali olyan lesz mint az elengedett szarvas, és beszéde ékes.
22 József termő ág, mint a forrás mellett lévő termő ág, sőt ágak; minden
ága a kőfal magasságát meghaladja.
23 Bár keserűséggel illették és lövöldözték őt, bár gyűlölték őt a nyilazók.
24 Mégis megmaradt az ő íja ereje által, és megerősödtek az ő kezének karjai, a Jákob erős Istenének keze által,
ezért lett Izrael pásztora és köve.
25 A te atyád Istene által, aki téged segít, és a Mindenhatótól, aki megáldott
téged mennyei áldásokkal ott fenn, és
itt a lenn lévő földi áldásokkal; emlők
és anyaméh áldásaival.
26 A te atyád áldásai, (amelyek erősebbek az én atyáim áldásainál) mindörökké legyenek a József fején, és az ő
atyjafiai közül választott feje tetején.
27 Benjámin olyan lesz mint ragadozó
farkas: reggel ragadományt eszik, este
pedig zsákmányt oszt.
28 Mindezek Izrael tizenkét nemzetsége, és ez amit mondott nekik az ő atyjuk mikor megáldotta őket; mindegyiket a maga áldásával áldotta meg.
29 Ezután parancsolt nekik, és mondta
nekik: Én az én népem közé számláltatom, temessetek engem az én atyáimhoz abba a barlangba, ami a hitteus
Efron mezején van.
30 Abba a barlangba ami Kánaán földjén, Mamréval szemben, a Makpelah
mezején van, amit megvett Ábrahám
a mezővel együtt a hitteus Efrontól,
hogy temetésre való örökség legyen.
31 Ott temették el Ábrahámot és Sárát az ő feleségét; ott temették el Izsákot és Rebekát az ő feleségét; Leát is ott
temettem el.

32 Annak a mezőnek a barlangjába,
ami ott van, ami a Khéth fiaitól vétetett.
33 És mikor elvégezte Jákob amit fiainak parancsolt, föltette lábait az ágyra és kimúlt, és az ő népéhez takaríttatott.
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József atyja holttestét az ő parancsa
szerint kivitte Egyiptomból és eltemette Ábrahám temetkezési helyén, amit
temetésre vett pénzen magának és az ő maradékának. Megkövetik Józsefet bátyái és ő
minden jót ígér nekik. József megesküdteti
az ő atyjafiait, hogy az ő holttestét kiviszik
Egyiptomból miután meghal.
1 József pedig az ő atyja arcára borult
és sírt rajta, és csókolgatta őt.
2 És megparancsolta József az ő szolgáinak, az orvosoknak, hogy drága kenetekkel kenjék be az ő atyját; és megkenték az orvosok drága kenetekkel
Izraelt.
3 Mikor a negyven nap elmúlt, (mert
annyi nap alatt telnek be azok, akiket
drága kenetekkel megkentek), siratták
őt az egyiptomiak hetven napig.
4 Mikor pedig elmúltak az ő siratásának napjai, szólt József a fáraó háznépéhez, ezt mondva: Ha kedves vagyok
előttetek, szóljatok kérlek a fáraónak,
ezt mondva:
5 Az én atyám megesketett engem, ezt
mondva: Íme én meghalok; az én síromba amit Kánaán földjén vágtam
ki magamnak, oda temess el engem.
Most ezért kérlek, hadd menjek fel
és temessem el az én atyámat, azután
visszajövök.
6 És mondta a fáraó: Menj fel és temesd el a te atyádat, ahogy megesketett téged.
7 Felment azért József, hogy az ő atyját eltemesse, és vele együtt felmentek
a fáraó szolgái mind, az ő háznépének
és Egyiptom földjének minden véne.
8 József egész háznépe is; és az ő bátyái, és az ő atyja háznépe; csak gyermekeiket, juhaikat és barmaikat hagyták Gósen földjén.
9 Ezenfelül felmentek vele a szekerek
és lovasok is, és igen nagy sereg volt.
10 Mikor eljutottak Atád mezejére,
amely a Jordán vize mellett volt, igen
nagy és keserves sírással sírtak ott. És
siratta József az ő atyját hét napig.
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5
1Móz
47,29;

1 Mózes 50.

13
1Móz
23,16;
ApCsel
7,15-16;

11 És látták annak a földnek lakosai, a
Kánaán népe, azt a sírást az Atád mezejénél, és azt mondták: Nagy sírásuk
ez az egyiptombelieknek. Ezért nevezték azt a helyet Ábel Micrajimnak (azaz
az egyiptomiak siralmának), amely a Jordán mellett van.
12 Így cselekedtek azért Jákobbal az ő
fiai, ahogy megparancsolta nekik.
13 Mert elvitték őt az ő fiai Kánaán
földjére és eltemették őt a Makpelah
mezejének barlangjában, amelyet Ábrahám a mezővel együtt vett, temetésre való örökségnek a hitteus Efrontól,
Mamréval szemben.
14 Azután visszament József Egyiptomba, mind ő, mind atyjafiai, és
mindazok akik felmentek vele az ő
atyja temetésére, miután eltemette az
ő atyját.
15 Látták pedig József bátyái, hogy az
ő atyjuk meghalt, ezt mondták: Talán
gyűlölni fog bennünket József, és megbüntet minket azért a gonoszért amit
vele cselekedtünk.
16 Azért elküldtek Józsefhez, hogy
megmondják neki: A te atyád megparancsolta nekünk az ő halála előtt, ezt
mondva:
17 Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiai gonoszságát és bűnüket, mert gonoszul
cselekedtek ellened. Most azért kérünk
bocsásd meg a te atyád Istene szolgái-
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nak bűnét. József pedig sírt mikor szóltak hozzá.
18 Az ő atyjafiai is elé járultak és leborultak előtte, és mondták: Íme mi a te
szolgáid vagyunk.
19 József pedig mondta nekik: Ne féljetek: vajon Isten vagyok-e én?
20 Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de
Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy
cselekedjen úgy ahogy most, hogy sok
népet tartson meg életben.
21 Most ezért ne féljetek: Én táplállak
mind titeket, mind a ti gyermekeiteket.
Így vigasztalta meg őket, és az ő kedvük szerint szólt.
22 József pedig Egyiptomban lakott;
mind ő, mind az ő atyja háznépe. És
József száztíz esztendeig élt.
23 És látta József Efraim harmadízig
való fiait. Manassé fiának, Mákhirnak
is lettek gyermekei akik felnövekedtek
József keblében.
24 Mondta József az ő atyjafiainak: Én
meghalok, de Isten bizony meglátogat titeket és felvisz titeket erről a földről arra a földre, amelyet esküvel ígért
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.
25 Megeskette ezért József az Izrael fiait, ezt mondva: Mikor az Isten bizony
meglátogat titeket, vigyétek fel innen
az én tetemeimet.
26 Meghalt azért József száztíz esztendős korában, és drága kenetekkel megkenték, és koporsóba helyezték Egyiptomban.

19
1Móz 45,5;

23
4Móz
32,39;

24
Zsid 11,22;

25
2Móz
13,19;
Józs 24,32;

2 Mózes 1. 2.

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

amelyet magyarul Kijövetel könyvének neveznek
Az Exodus
Mózes ebben a könyvben megírja, hogyan sanyargatta a fáraó Izrael nemzetségét. Csodálatos szabadulásukat, Isten törvénye kiadását, amelybe belefoglalja Mózes a József halála után történt dolgokat, azaz a száznegyvenegy esztendő történetét.

1

A József halála után új király támad
Egyiptomban, aki mikor látta Izrael
nemzetségének szaporodását és növekedését, félt azok hatalmától. Tanácskozik arról, hogy hogyan nyomoríthatná meg őket.
Ezért először kegyetlen szolgálatokkal terheli őket. Másodszor a bábáknak parancsol,
hogy a fiúmagzatokat öljék meg, de ők nem
teszik, ezért parancsolja, hogy minden fiúmagzatot dobjanak vízbe.

1
1Móz 46,8;
2Móz 6,14;

5
1Móz
46,27;
5Móz
10,22;
ApCsel
7,14;
6
1Móz
50,26;
7
5Móz 26,5;
ApCsel
7,17;
8
ApCsel
7,18;
10
ApCsel
7,19;

12
Zsolt
105,24;

1 Ezek pedig az Izrael fiainak nevei,
akik bementek Jákobbal Egyiptomba;
ki-ki az ő háznépével ment be:
2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda;
3 Issakhár, Zebulon és Benjámin;
4 Dán és Nafthali, Gád és Áser.
5 Mindazok a lelkek akik Jákob ágyékából származtak, hetven lélek. József
pedig Egyiptomban volt.
6 És meghalt József és minden atyjafia,
és az az egész nemzedék.
7 Izrael fiai pedig gyümölcsöztek,
nagy sokasággal születtek, megszaporodtak és igen nagyon elhatalmasodtak, és a föld megtelt velük.
8 Azonban új király támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet.
9 És mondta az ő népének: Íme, az Izrael fiai népe több és hatalmasabb nálunk.
10 Gyerünk, cselekedjünk ellenük bölcsen, hogy ne szaporodjanak; nehogy
a mi ellenségeinkhez adják magukat
amikor had támad, és hadakozzanak
ellenünk, és fel ne menjenek erről a
földről.
11 Rendeltek azért ellenük sarcoltató
tiszttartókat, hogy a népet megterheljék nyomorúsággal. És épített Izrael
népe a fáraónak kincstartó városokat,
Pithomot és Rameszeszt.
12 De minél inkább sanyargatták őt,
annál inkább szaporodott és sokaso-

dott annyira, hogy megelégelték Izrael fiait.
13 Pedig az egyiptombeliek kegyetlenséggel szorították Izrael fiait a szolgálatra.
14 És megkeserítették az életüket sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle kemény mezei szolgálattal, amelyekkel kegyetlenül megdolgoztatták
őket.
15 És szólt Egyiptom királya a héber
bábáknak, akik közül egyiknek Sifra, a
másiknak Puá volt a neve.
16 És mondta: Mikor a héber asszonyokkal lesztek mint bábák, nézzetek a szülőszékre és ha fiú lesz, öljétek
meg azt, ha pedig lány lesz, hadd éljen.
17 De azok a bábák félték az Istent és
nem cselekedtek úgy, ahogy az Egyiptom királya parancsolta nekik, hanem
elevenen megtartották a fiúgyermekeket.
18 Hívatta ezért Egyiptom királya a
bábákat, és mondta nekik: Miért műveltétek azt, hogy elevenen megtartottátok a fiúgyermekeket?
19 A bábák pedig mondták a fáraónak:
Mert a héber asszonyok nem olyanok
mint az egyiptomiak; mert azok elevenek, és mielőtt a bába eljutna hozzájuk,
már megszülnek.
20 Ezért jót tett Isten azokkal a bábákkal, és a nép megsokasodott és igen elhatalmasodott.
21 És az történt, hogy mivel a bábák
félték az Istent: ezért megépítette azok
házát.
22 Megparancsolta azért a fáraó az ő
egész népének, ezt mondva: Minden
fiút aki születik, vessetek a folyóvízbe, és minden lányt pedig hagyjatok
életben.

2

Megszületik Mózes a Lévi nemzetségéből, kiteszik a vízre, a fáraó leánya fel71

22
ApCsel
7,19;

2 Mózes 2. 3.
veszi és fiaként neveli. Megöl Mózes egy
egyiptomi embert, és mielőtt bevádolták
volna, elmegy Midián tartományába. Ott
vesz magának feleséget és a feleségétől fia
születik, Gersom.
1
2Móz 6,20;
4Móz
26,59;
2
1Krón
23,13;
ApCsel
7,20;
Zsid 11,23;

5
ApCsel
7,21;

11
ApCsel
7,23;
Zsid
11,24-25;

1 Elment pedig egy férfi a Lévi házából, és elvette a Lévi lányát feleségül.
2 És az az asszony fogadott méhében
és fiút szült; és látta, hogy szép az, és
rejtegette három hónapig.
3 De mikor tovább nem rejtegethette,
szerzett annak egy gyékényládát és bekente azt gyantával és enyvvel, és beletette a fiúgyermeket és letette a folyóvíz szélén a sás közé.
4 Az ő nővére pedig megállt távolról,
hogy megtudja: mi történik vele?
5 Lement a fáraó lánya, hogy megfürödjön a folyóvízben, és az ő szolgálólányai pedig a víz partján járkáltak. És
meglátta a ládát a sás között, és elküldte az ő szolgálólányát, és kihozatta azt.
6 Kinyitotta, és látta a kisgyermeket;
és íme a kisgyermek sírt. És könyörült
rajta, és mondta: A héberek gyermekei
közül való ez.
7 Az ő nővére pedig mondta a fáraó lányának: Elmenjek-e, hogy egy szoptatós asszonyt hívjak neki a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a
gyermeket?
8 És mondta neki a fáraó lánya: Menj.
Elment azért a leányzó, és elhívta a
gyermek anyját.
9 És mondta neki a fáraó lánya: Vidd el
ezt a gyermeket és szoptasd őt nekem,
és én megadom neked a te jutalmadat:
És elvitte az az asszony a gyermeket,
és szoptatta azt.
10 Felnövekedett pedig a gyermek,
és vitte őt a fáraó lányához, és fia lett
neki, és az ő nevét Mózesnek nevezte,
mivel ezt mondta: mert a vízből vettem ki őt.
11 Történt pedig azokban a napokban,
mikor Mózes felnövekedett, hogy kiment az ő atyjafiaihoz és látta az ő nehéz sorsukat, és látta, hogy egy egyiptomi férfi ver egy héber férfit az ő atyjafiai közül.
12 Mikor ide-oda tekintett és látta,
hogy senki nincs, megölte az egyiptomi embert és elrejtette azt a homokba.
13 Másnap is kiment, és íme két héber férfi veszekedett. És mondta an72

nak, aki bűnös volt: Miért vered a te
atyádfiát?
14 Az pedig mondta: Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá rajtunk?
Vajon engem is meg akarsz ölni, ahogy
megölted az egyiptomi embert? Mózes
ezért megrettent, és mondta: Bizony
kitudódott az a dolog.
15 A fáraó is meghallotta azt a dolgot,
és Mózest halálra kerestette: de elfutott Mózes a fáraó elől és Midián földjén lakott; és leült egy kútnál.
16 Midián papjának pedig hét lánya
volt, és odamentek és merítettek, és
megtöltötték a vályúkat, hogy atyjuk
juhait megitassák.
17 A pásztorok is eljöttek, és elűzték
őket. De Mózes felkelt és segített nekik, és megitatta a juhaikat.
18 És Réhuelhez, az ő atyjukhoz mentek, és ő mondta: Miért jöttetek meg
ma ilyen hamar?
19 Ők pedig mondták: Egy egyiptomi
férfi szabadított meg minket a pásztorok kezéből, ezenfelül vizet is merített
nekünk, és megitatta a juhokat.
20 És mondta a lányainak: Hol van ő?
miért engedtétek el azt a férfit? hívjátok őt, hogy egyen kenyeret.
21 És Mózes ennél az embernél akart
maradni, és ő feleségül adta Mózesnek
az ő lányát, Czipporát.
22 És fiút szült, és az ő nevét
Gersomnak nevezte, mert azt mondta: Jövevény voltam az idegen földön.
23 És történt azután, hogy sok nap telt
el, és meghalt az Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak a nagy
szolgaság miatt, és kiáltottak: és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk az
Istenhez.
24 És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről.
25 És megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondjaiba vette őket.

3

Megjelenik Isten Mózesnek a pusztában, és megjelenti neki, hogy Izrael nemzetségét ki akarja hozni Egyiptomból. Elhívja Mózest, hogy általa szabadítsa meg a népet. Vonogatja magát Mózes,
de az Isten ígéretet tesz neki, ha Mózes felvállalja ezt az elhívást. Elküldi ezért Isten
Mózest az ő népéhez és a fáraóhoz.

14
ApCsel
7,27;

15
ApCsel
7,29;

22
2Móz
18,2-3;

24
1Móz
15,14;

2 Mózes 3. 4.

5
Józs 5,15;
6
Mt 22,32;
Mrk 12,26;
Lk 20,37;
ApCsel
7,32;
7
ApCsel
7,34;

10
Zsolt
105,26;
Hós 12,13;
Mik 6,4;
ApCsel
7,35;

12
Józs 1,5;

1 Mózes pedig őrizte apósának,
Jethrónak, a Midián papjának juhait és
a juhokat a pusztán túlra hajtotta, és eljutott Isten hegyéhez, a Hórebhez.
2 És megjelent neki az ÚR Angyala tűz
lángjában a csipkebokor közepéből,
és látta, hogy íme a csipkebokor tűzzel ég; de a csipkebokor nem emésztődik el.
3 Mondta Mózes: Odamegyek, hogy
meglássam ezt a nagy látomást, hogy
miért nem ég el a csipkebokor?
4 Látta pedig az ÚR, hogy odament
megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokor közepéből, ezt mondva: Mózes, Mózes. Aki felelt: Itt vagyok.
5 És mondta: Ne jöjj ide közel, vedd le
a saruidat a lábaidról, mert az a hely
amelyen állsz, szent föld.
6 És mondta: Én vagyok a te atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ezért elrejtette Mózes az arcát, mert félt az Istenre tekinteni.
7 Az ÚR pedig mondta: Bizony láttam
az én népem nyomorúságát, amely
Egyiptomban van, és az ő sarcoltatóik
miatt való kiáltásukat meghallottam;
megtudtam az ő fájdalmaikat.
8 Leszálltam ezért, hogy megszabadítsam őket az egyiptomiak kezéből,
és felhozzam őket arról a földről a jó
és széles földre, a tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, hitteusok,
emoreusok, perizeusok, hivveusok és
jebuzeusok helyébe.
9 Most pedig íme feljutott hozzám az
Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a
nyomorgatást amellyel nyomorgatják
őket az egyiptombeliek:
10 Azért most gyere, és elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból.
11 Mózes pedig mondta az Istennek:
Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a
fáraóhoz és kihozzam az Izrael fiait
Egyiptomból?
12 És felelt: Mert én veled leszek! és
ez lesz a jele, hogy én küldtelek téged:
mikor kihozod ezt a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az
Istennek.
13 Mózes pedig mondta az Istennek:
Íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és
azt mondom nekik: A ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok; és mond-

ják majd nekem: Mi az Ő neve? mit feleljek nekik?
14 És mondta Isten Mózesnek: VAGYOK, aki VAGYOK. És mondta: Így
szólj az Izrael fiainak: A VAGYOK küldött engem hozzátok.
15 És ezenfelül mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izrael fiainak: Az ÚR,
a ti atyáitok Istene, Ábrahám Istene,
Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem tihozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékeztető jegyem
nemzedékről nemzedékre.
16 Menj el és gyűjtsd össze az Izrael véneit, és mondd ezt nekik: Az ÚR,
a ti atyáitok Istene megjelent nekem,
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, ezt
mondva: Bizony meglátogattalak titeket, és azt amit veletek cselekedtek
Egyiptomban.
17 Azért mondtam: Felhozlak titeket az egyiptomi nyomorúságból a
kananeusok, hitteusok, emoreusok,
perizeusok, hivveusok és jebuzeusok
földjére, tejjel és mézzel folyó földre.
18 És hallgatnak a te szavadra: Te pedig és az Izrael vénei menjetek el
Egyiptom királyához, és mondjátok neki: Az ÚR, a héberek Istene jött
el hozzánk. Most azért kérünk, hadd
menjünk háromnapi járóföldre a pusztába, hogy áldozzunk az ÚRnak, a mi
Istenünknek.
19 Én pedig tudom, hogy nem engedi
az egyiptomi király, hogy elmenjetek,
még hatalmas kézzel sem.
20 Kinyújtom azért az én kezem és
megverem Egyiptomot mindenféle
csodáimmal, amelyeket közöttük cselekszem; és azután elbocsát titeket.
21 És kedvessé teszem ezt a népet az
egyiptomiak előtt, és úgy lesz, hogy
mikor elmentek, nem mentek üresen.
22 Hanem majd kér mindegyik as�szony az ő szomszédasszonyától, és az
ő gazdasszonyától ezüst és arany edényeket és ruhákat; és beöltöztetitek a ti
fiaitokat és lányaitokat, és kifosztjátok
Egyiptomot.

4

Isten megerősíti Mózes elhívását csodákkal, hogy Izrael fiai még inkább
higgyenek neki. Amikor Mózes mégis vonakodik, megfeddi őt Isten és ígéretet tesz
neki, hogy Áront is mellé adja. Mózes elbúcsúzik az apósától, és mikor megy az
73

22
2Móz 11,2;
2Móz
12,35;
Ezék 39,10;

2 Mózes 4.
úton Isten Angyala le akarja vágni Mózest, mert gyermekét nem metélte körül.
A felesége ezért körülmetéli az ő fiát. Áron
Mózes elé jön.

9
2Móz 7,19;

12
Mt 10,19;
Mrk 13,11;
Lk 12,12;

1 Akkor felelt Mózes és mondta: De
íme nem hisznek nekem, sem az én
szavamnak nem engedelmeskednek,
mert azt mondják: Nem jelent meg neked az ÚR.
2 Az ÚR pedig mondta neki: Mi az a
kezedben? És mondta: Bot.
3 És mondta az ÚR: Vesd azt a földre.
És a földre vetette azt és kígyóvá lett;
és Mózes elfutott előle.
4 Mondta pedig az ÚR Mózesnek:
Nyújtsd ki a kezed és fogd meg a farkát! És kinyújtotta a kezét és megragadta azt, és bot lett a kezében.
5 Hogy elhiggyék, hogy megjelent neked az ÚR, az ő atyáik Istene, az Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.
6 És tovább mondta neki az ÚR: Dugd
a kebledbe a kezed; és keblébe dugta a
kezét és kihúzta azt: és íme a keze poklos volt mint a hó.
7 És tovább mondta: Dugd vissza a
kebledbe a kezed: és visszadugta a kezét keblébe, és kivette azt a kebléből,
és íme megtisztult mint egyéb hústeste.
8 És ha úgy lenne, hogy nem hisznek
neked és nem engedelmeskednek az
első jel szavának, hisznek a következő
jel szavának.
9 És ha úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek és nem engedelmeskednek a te szavadnak: akkor meríts
vizet a folyóvízből és öntsd a szárazra, és a víz amit a folyóvízből merítettél, vérré lesz a szárazon.
10 És mondta Mózes az ÚRnak: Figyelj
rám URam: nem vagyok én ékesen
szóló, sem tegnaptól, sem tegnapelőttől fogva, sem attól fogva mióta a Te
szolgáddal beszélsz, mert nehéz szájú
és nehéz nyelvű vagyok.
11 Az ÚR pedig mondta neki: Ki teremtett szájat az embernek? Vagy ki
teszi némává vagy süketté, vagy látóvá vagy vakká? Vajon nem én, az ÚR?
12 Ezért most menj el, és én leszek a
te száddal, és megtanítalak téged mit
szólj.
13 Ő pedig mondta: Kérlek Uram,
küldd azt, akit küldeni akarsz.
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14 És felgerjedt az ÚR haragja Mózes
ellen, és mondta: Vajon nem atyádfia
neked a Lévi nemzetségből való Áron?
Tudom, hogy ő ékesen beszél, és íme ő
kijön eléd, aki mikor meglát téged, örvendez az ő szívében.
15 Szólj neki, és add a szájába ezeket a
beszédeket, és én leszek a te száddal és
az ő szájával, és megtanítalak titeket,
hogy mit cselekedjetek.
16 És ő szól majd helyetted a néphez,
és ő lesz neked száj gyanánt, te pedig
Isten gyanánt leszel neki.
17 Ezt a botot pedig vedd a kezedbe,
amellyel a jelet teszed.
18 Elment azért Mózes és visszatért az
apósához, Jethróhoz, és mondta neki:
Kérlek hadd menjek és térjek vissza
az én atyámfiaihoz Egyiptomba, hadd
lássam meg, hogy élnek-e még? És
mondta Jethró Mózesnek: Menj el békességgel.
19 Mert mondta az ÚR Mózesnek
Midiánban: Menj el, térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az
emberek, akik a te lelkedet keresik.
20 És felvette Mózes a feleségét és a fiait, és a szamár hátára ültette őket és
visszament Egyiptomba, és vitte Mózes az Isten botját is az ő kezében.
21 És mondta az ÚR Mózesnek: Mikor
elmész, hogy Egyiptomba visszatérj,
figyelj, hogy mindazokat a csodákat,
amelyeket a kezedbe tettem, cselekedd
meg a fáraó előtt; én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja el
a népet.
22 És mondd a fáraónak: Ezt mondja
az ÚR: én fiam, elsőszülöttem az Izrael.
23 És én mondom neked: Bocsásd el
az én fiamat, hogy szolgáljon nekem,
de nem akarod őt elbocsátani: íme, én
megölöm a te fiadat, a te elsőszülöttedet.
24 És az történt az úton, egy szálláson, hogy elé állt az ÚR, és meg akarta őt ölni.
25 Ezért Czippora egy éles kést ragadott és lemetszette az ő fia szeméremtestének előbőrét, és a lábaihoz vetette,
és mondta: Bizony vérrel váltott férjem
vagy nekem!
26 És így elengedte őt. Vérrel váltott
férjének mondta akkor a körülmetélkedésért.
27 Az ÚR pedig megparancsolta Áron-

15
2Móz 7,2;

2 Mózes 4. 5.
nak: Menj Mózes elé a pusztába; és elment elé, és az Isten hegyénél megtalálta és megcsókolta őt.
28 Mózes pedig elmondta Áronnak
az ISTEN minden dolgát, amelyekért
küldte őt és mindazokat a jeleket, amelyeket parancsolt neki.
29 Ezért elment Mózes és Áron, és ös�szegyűjtötték Izrael fiainak minden
vénét.
30 És elmondta Áron mindazokat a beszédeket, amelyeket az ÚR szólt Mózesnek, és megcselekedte azokat a jeleket a nép előtt.
31 És hitt a nép: és mikor hallották,
hogy meglátogatta az ÚR Izrael fiait és
megtekintette az ő nyomorúságukat,
leborulva imádták az Istent.

5

Mózes és Áron bemennek a fáraóhoz,
kérik Isten szavával, hogy a népet bocsássa el. Megharagszik a fáraó Mózesre
és Áronra, és a népet annál jobban terheli
a szolgálattal. Feddik Izrael fiai Mózest és
Áront. Mózes könyörög Istennek.

2
2Móz 3,19;
Jób 21,15;

3
2Móz 3,18;

1 Azután pedig Mózes és Áron elmentek, és mondták a fáraónak: Ezt mondja az ÚR, Izrael Istene: Bocsásd el az én
népemet, hogy ünnepet szenteljenek
nekem a pusztában.
2 A fáraó pedig mondta: Kicsoda az
ÚR, hogy engedjek az Ő szavának, és
elbocsássam Izraelt? Nem ismerem az
URat, és Izraelt sem bocsátom el.
3 És mondták: A héberek Istene eljött
hozzánk; kérünk hadd mehessünk háromnapi járóföldre a pusztába, hogy
áldozzunk az ÚRnak, a mi Istenünknek, hogy ránk ne jöjjön döghalállal
vagy fegyverrel.
4 Egyiptom királya pedig mondta nekik: Mózes és Áron! miért vonjátok el
a népet az ő munkáitól? menjetek dolgotokra!
5 Ezt is mondja a fáraó: Íme, sok most
a föld népe, és ezért elvonjátok őket az
ő munkájuktól.
6 Parancsolt azért a fáraó azon a napon
a nép sarcoltatóinak és felvigyázóinak,
ezt mondva:
7 Ne adjatok többé polyvát a népnek
a téglavetéshez mint azelőtt, menjenek el maguk és gyűjtsenek maguknak polyvát.
8 De a tégla rendelt számát, amennyit

ezelőtt csináltak, vessétek ki rájuk; le
ne szállítsátok azt, mert lusták és azért
kiáltanak, ezt mondva: Menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek.
9 Nehezedjen meg a szolgálat ezeken
az embereken, hogy azzal foglalkozzanak, és ne figyeljenek hazug beszédekre.
10 Kimentek azért a nép sarcoltatói és
felvigyázói és mondták a népnek, ezt
mondva: Ezt mondja a fáraó: Én nem
adok nektek polyvát.
11 Ti magatok menjetek el, és keressetek magatoknak polyvát onnan, ahol
találtok, de nincs lejjebb szállítva a ti
szolgálatotok.
12 És elszéledt a nép egész Egyiptom
földjén, hogy pozdorját gyűjtsön polyvának.
13 A sarcoltatók pedig siettetik őket, ezt
mondva: Végezzétek el a mindennapi
munkátokat a maga napján, mint amikor polyva volt.
14 És megverték Izrael fiainak elöljáróit, akiket a fáraó sarcoltatói rendeltek
azok elé, ezt mondva: Miért nem teljesítettétek a rátok vetett téglaszámot
sem tegnap, sem ma, mint azelőtt?
15 Ezért elmentek Izrael fiainak elöljárói és kiáltottak a fáraóra, ezt mondva:
Miért cselekszel így a te szolgáiddal?
16 Polyvát nem adnak a te szolgáidnak
és azt mondják nekünk: de a téglát csináljátok meg! És íme, a te szolgáidat
verik, de a bűn a te népedé.
17 És mondta a fáraó: Lusták vagytok,
lusták, azért mondjátok: Menjünk el,
áldozzunk az ÚRnak!
18 Most ezért menjetek el és szolgáljatok, polyvát ugyan nem adnak nektek, mégis a rendelt téglaszámot adjátok be.
19 Akkor látták Izrael fiainak elöljárói,
hogy bajban vannak, mert azt mondták
nekik, hogy a tégla számát le ne szállítsátok, mindennap a maga számát adjátok be.
20 És amikor kijöttek a fáraótól és
szembetalálkoztak Mózessel és Áronnal az úton, akik eléjük jöttek,
21 És mondták nekik: Lásson meg titeket az ÚR, és ítélje meg amit műveltetek, hogy minket utálatossá tettetek a
fáraó előtt és az ő szolgái előtt, és fegyvert adtatok a kezeikbe, hogy megöljenek minket.
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2 Mózes 5. 6.
22 És Mózes az ÚRhoz fordulva mondta: Uram, miért bánsz gonoszul ezzel a
néppel! Miért küldtél engem ide?
23 Mert attól fogva, hogy bementem
a fáraóhoz, és a Te nevedben szóltam,
gonoszul bánik ezzel a néppel; Te pedig nem szabadítottad meg a népedet.

6

Mózes könyörgésére felel az Isten és ismét ígéretet tesz, hogy minden kétség
nélkül megszabadítja az ő népét, és mivel a nép már kétségbe esett, Isten parancsolja Mózesnek, hogy menjen ismét be a
fáraóhoz. Azután megemlékezik Mózes
Rúbenről, Simeonról és Lévi nemzetségéről. Lévi nemzetségéből származott Mózes
és Áron.
1 Az ÚR pedig mondta Mózesnek:
Majd meglátod mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell elengednie őket, és hatalmas kéz miatt
engedi ki őket az ő földjéről.
2 És Isten szólt Mózesnek és mondta
neki: Én vagyok az ÚR.
3 És megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, a mindenható Isten nevében, de az én Jehova nevemen
nem ismertek engem.
4 Meg is erősítettem velük az én szövetségemet, hogy nekik adom a
Kanaán földjét, az ő bujdosásuk földjét, amelyen jövevények voltak.
5 Ezenfelül meghallottam az Izrael fiainak nyögését, akiket az egyiptomiak szolgaságban tartanak, és megemlékeztem az én szövetségemről.
6 Ezért mondd meg Izrael fiainak: Én
vagyok az ÚR, és kiviszlek titeket az
egyiptomiak terhe alól és megszabadítalak az ő szolgálatuktól, és megmentelek titeket kinyújtott karral és nagy
ítéletekkel.
7 És népemmé fogadlak titeket, és Istenetek leszek nektek és megtudjátok,
hogy én vagyok az ÚR, a ti Istenetek,
aki az egyiptomiak terhe alól kihozlak
titeket.
8 És beviszlek titeket arra a földre,
amely felől megesküdtem, hogy azt
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak
adom, és nektek adom azt örökségül.
Én vagyok az ÚR.
9 Így szólt pedig Mózes az Izrael fiaihoz; de nem hallgattak Mózesre az ő
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szellemük keserűsége miatt, és a kemény szolgálat miatt.
10 Ezért szólt Jehova Mózeshez, ezt
mondva:
11 Menj be, szólj a fáraónak, az egyiptomi királynak, hogy bocsássa el Izrael
fiait az ő földjéről.
12 Mózes pedig szólt az ÚR előtt, ezt
mondva: Íme, Izrael fiai nem hallgatnak rám, hogyan hallgatna meg a fáraó, mivel én körülmetéletlen ajkú vagyok?
13 És szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz és parancsolta nekik, hogy menjenek az Izrael fiaihoz és a fáraóhoz, az
egyiptomi királyhoz, hogy Izrael fiait
kihozzák Egyiptom földjéből.
14 Ezek az ő atyjuk háznépe fejei:
Rúben, Izrael elsőszülöttjének fiai:
Khanókh, Pallu, Khecrón és Karmi.
Ezek a Rúben családjai.
15 Simeon fiai pedig: Jemúél, Jámin,
Óhad, Jákin, Czohar és Saul, a
kánaánbeli asszony fia. Ezek a Simeon családjai.
16 Ezek pedig a Lévi fiainak nevei az ő
nemzetségük szerint: Gersón, Kehát és
Merári. Lévi életének esztendei pedig:
százharminchét esztendő.
17 Gersón fiai: Libni és Simhi, az ő családjuk szerint.
18 Kehát fiai pedig: Amrám, Jichár,
Khebrón és Huzziél. Kehát életének
esztendei pedig: százharminchárom
esztendő.
19 Merári fiai pedig: Makhli és Músi.
Ezek a Lévi családjai az ő nemzetségük szerint.
20 Amrám pedig feleségül vette magának Jókébedet, az ő atyja húgát, és
ő szülte neki Áront és Mózest. Amrám
életének esztendei pedig százharminchét esztendő.
21 Jichár fiai pedig: Kórákh, Nefeg és
Zikri.
22 Huzziél fiai pedig: Misáél, Elcáfán
és Szithri.
23 Áron pedig feleségül vette magának
Elisebát, Aminádáb lányát, Nakhsón
húgát, és ő szülte neki Nádábot,
Abíhut, Eleázárt és Ithámárt.
24 Kórákh fiai pedig: Asszir, Elkánáh
és Abiászáf. Ezek a Kórákh családjai.
25 Eleázár pedig, az Áron fia, a Putiél
lányai közül vett magának feleséget,
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2Móz 4,10;
2Móz 6,29;
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1Móz 46,9;
4Móz 26,5;
1Krón 5,3;
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4Móz
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1Krón 4,24;
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1Krón 6,16;
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1Krón
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2Móz 2,1;
4Móz
26,59;
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4Móz 3,2;
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26,60;
1Krón 6,3;
1Krón 24,1;

2 Mózes 6. 7.

30
2Móz 4,10;
2Móz 6,12;

és ő szülte neki Fineást. Ezek a léviták
atyáinak fejei az ő családjaik szerint.
26 Ez Áron és Mózes, akiknek Jehova
megmondta: Hozzátok ki az Izrael fiait Egyiptom földjéről, az ő seregeik
szerint.
27 Ők azok, akik szóltak a fáraónak,
Egyiptom királyának, hogy kihozzák
az Izrael fiait Egyiptomból. Ez Mózes
és Áron.
28 És történt, hogy amely napon szólt
az ÚR Mózesnek az Egyiptom földjén,
29 Így szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva: Én vagyok az ÚR: mondd
meg a fáraónak, Egyiptom királyának
mindazt amit én mondok neked.
30 És mondta Mózes az ÚR előtt: Íme
én körülmetéletlen ajkú vagyok, és hogyan hallgatna meg engem a fáraó?

7

Bemegy Mózes a fáraóhoz és eldobja a
botját, ami kígyóvá változik. A fáraó
bölcsei is ugyanazt teszik. Ezután a vizet
vérré változtatja.

2
2Móz 4,14;

1 És az ÚR mondta Mózesnek: Nézd,
istenként állítalak a fáraó elé, Áron pedig, a te atyádfia, legyen a te prófétád.
2 Te mondd el mindazokat, amiket
parancsolok neked; Áron pedig, a te
atyádfia, mondja meg azokat a fáraónak, hogy bocsássa el az Izrael fiait az
ő földjéről.
3 Én pedig megkeményítem a fáraó
szívét, és megsokasítom az én jeleimet
és csodáimat Egyiptom földjén.
4 És a fáraó nem hallgat majd rátok; és
kinyújtom a kezem Egyiptomra, és kihozom az én seregeimet, az én népemet, az Izrael fiait Egyiptom földjéről
nagy ítéletek által.
5 És megtudják az egyiptombeliek,
hogy én vagyok az ÚR, amikor kinyújtom kezem Egyiptomra és kihozom az
Izrael fiait közülük.
6 Ezért Mózes és Áron úgy cselekedtek, ahogy az ÚR parancsolta nekik,
úgy cselekedtek.
7 Mózes pedig nyolcvan esztendős és
Áron nyolcvanhárom esztendős volt,
amikor a fáraóval beszéltek.
8 És szólt az ÚR Mózesnek és Áronnak, ezt mondva:
9 Mikor a fáraó szól hozzátok, ezt
mondva: mutassatok valami csodát;
akkor ezt mondd Áronnak: Vedd a te

botodat és vesd le a fáraó elé, és kígyóvá lesz.
10 Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogy az ÚR
parancsolta; és levetette Áron az ő botját a fáraó elé és az ő szolgái elé, és kígyóvá lett.
11 De hívatta a fáraó is a bölcseket és
varázslókat, és azok is, Egyiptom varázslói, az ő varázslásuk által úgy cselekedtek.
12 Ugyanis eldobta mindegyik az ő
botját, és kígyókká lettek; de az Áron
botja elnyelte azok botját.
13 És megkeményítette magát a fáraó
szíve és nem hallgatott rájuk, ahogy az
ÚR megmondta.
14 Mondta azért az ÚR Mózesnek:
Megkeményedett a fáraó szíve, nem
akarja a népet elengedni.
15 Reggel menj el a fáraóhoz; íme ő
kimegy a vízhez, és állj elé a folyóvíz
partjára, és a botot amely kígyóvá lett,
vedd a kezedbe.
16 És ezt mondd neki: A héberek URa
Istene küldött engem hozzád, ezt
mondva: Bocsásd el az én népemet,
hogy szolgáljanak nekem a pusztában;
és íme mindeddig nem engedtél.
17 Ezt mondja az ÚR: Erről tudod meg,
hogy én vagyok az ÚR: Íme, én megsújtom az én kezemben lévő bottal a folyóvizet, és vérré változik.
18 És a folyóvízben lévő hal meghal, és
a folyóvíz megbüdösödik: és az egyiptomiak irtóznak inni a folyóvízből.
19 Mondta azért az ÚR Mózesnek:
Mondd Áronnak: Vedd a te botodat
és nyújtsd ki kezed Egyiptom vizeire;
azok folyóvizeire, csatornáira, tavaira
és minden vízfogóira, és vérré változnak: És vér lesz egész Egyiptom földjén, mind a fa-, mind a kőedényekben.
20 Mózes és Áron pedig úgy cselekedtek, ahogy az ÚR parancsolta. És felemelte a botot, és megsújtotta a fáraó
előtt és az ő szolgái előtt a folyóvizet,
és a folyóban lévő vizek mind vérré
váltak.
21 A hal pedig, amely a folyóvízben volt, meghalt, és megbüdösödött a folyóvíz, és nem ihattak az
egyiptombeliek a folyó vizéből; és vér
lett egész Egyiptom földjén.
22 De az egyiptomi varázslók is úgy
cselekedtek az ő varázslásukkal, és
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13
2Móz 8,32;

20
2Móz 17,5;
Zsolt
78,44;
Zsolt
105,29;

2 Mózes 7. 8.
megkeményítette magát a fáraó szíve,
és nem hallgatott rájuk; ahogy az ÚR
megmondta.
23 És elfordult a fáraó és hazament, és
ezzel sem gondolt semmit.
24 Minden egyiptombeli pedig kutakat
ásott a folyóvíz körül, hogy vizet ihassanak, mert nem ihatták a folyó vizét.
25 És hét nap telt el azután, hogy az
ÚR megverte a folyóvizet.

8

Megveri Isten a fáraót békákkal, cserebogár pajorjával, vagy tetvekkel és bogarakkal, mind az embereket és állatokat.
A fáraó annál inkább megkeményíti magát,
noha azt hazudja, hogy elengedi a népet.

2
Zsolt
78,45;
Zsolt
105,30;
Jel
16,13-14;

1 És mondta az ÚR Mózesnek: Menj be
a fáraóhoz és mondd neki: Ezt mondja
az ÚR: Bocsásd el az én népemet, hogy
szolgáljanak nekem.
2 Ha pedig nem akarod elbocsátani,
íme én egész határodat békákkal verem meg.
3 És bőséggel hoz a folyóvíz békákat,
és felmennek és bemennek a te házadba és ágyasházadba és az ágyadra, és
a te szolgáid házába, és néped házába,
és a te sütőkemencéidbe és dagasztóteknőidbe.
4 Rád is, és a te népedre is, és minden
szolgádra is rámásznak a békák.
5 És mondta az ÚR Mózesnek: Mondd
Áronnak: Nyújtsd ki a kezed a te botoddal a folyóvizekre, csatornákra és a
tavakra, és hozd fel a békákat Egyiptom földjére.
6 És kinyújtotta Áron a kezét Egyiptom vizeire, és békák jöttek fel, és ellepték Egyiptom földjét.
7 De a varázslók is úgy cselekedtek az
ő varázslásukkal: és békákat hoztak
Egyiptom földjére.
8 És hívatta a fáraó Mózest és Áront,
és mondta: Könyörögjetek az ÚRnak,
hogy vegye el rólam és az én népemről
a békákat, és elbocsátom a népet, hogy
áldozzanak az ÚRnak.
9 Mózes pedig mondta a fáraónak:
Rendelkezz velem: mikorra imádkozzak érted és a te szolgáidért, és a te népedért, hogy a békák kiirtassanak tőled és házaidtól; és csak a folyóvízben
maradjanak.
10 Felelt a fáraó: Holnapra. És mondta Mózes: Legyen a te beszéded szerint:
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hogy megtudd, hogy nincs olyan Isten,
mint a mi URunk Istenünk.
11 És eltávoznak a békák tőled, meg a
te házaidtól, szolgáidtól és a te népedtől; csak a folyóvízben maradnak.
12 És kiment Mózes és Áron a fáraótól és kiáltott Mózes az ÚRhoz a békák
miatt, amelyeket a fáraóra bocsátott.
13 És az ÚR Mózes beszéde szerint cselekedett, és kivesztek a békák a házakból, udvarokból és mezőkről.
14 És rakásokba gyűjtötték azokat ös�sze, és megbüdösödött a föld.
15 Mikor pedig látta a fáraó, hogy
megszabadult: megkeményítette a szívét, és nem hallgatott rájuk: ahogyan
az ÚR mondta.
16 És szólt az ÚR Mózesnek: Mondd
Áronnak: Nyújtsd ki a te botodat és
sújtsd meg a föld porát, és tetvekké
lesz egész Egyiptom földjén.
17 És ők úgy cselekedtek: mert Áron
kinyújtotta kezét az ő botjával és megsújtotta a föld porát, és tetvek lettek
embereken és barmokon; a föld minden pora tetűvé lett egész Egyiptom
földjén.
18 De a varázslók is úgy cselekedtek az ő varázslásukkal, hogy tetveket
hozzanak a földből, de nem bírtak. Tetvek voltak azért az embereken és barmokon.
19 Ezért mondták a varázslók a fáraónak: Isten ujja ez. És megkeményítette
magát a fáraó szíve, és nem hallgatott
az ő beszédükre, ahogy az ÚR megmondta.
20 Mondta azért az ÚR Mózesnek:
Kelj fel reggel és állj a fáraó elé; (íme
kimegy a vízhez), és mondd neki: Ezt
mondja az ÚR: Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem.
21 Mert ha el nem bocsátod az én népemet, íme, én rád bocsátok, és a te
szolgáidra, és a te népedre, és a te házaidra mindenféle ártalmas bogarakat, és megtelnek az egyiptomiak házai mindenféle bogarakkal, és a föld is,
amelyen ők vannak.
22 De elválasztom azon a napon a
Gósen földjét, amelyen az én népem
lakik, hogy ne legyen ott semmi ártalmas bogár: hogy megtudd, hogy én
vagyok az ÚR a föld közepén.
23 És választást teszek az én népem

15
2Móz 7,14;

17
Zsolt
105,31;

2 Mózes 8. 9.
24
Zsolt
78,45;
Zsolt
105,31;

26
1Móz
43,32;
1Móz
46,34;

32
2Móz 8,15;

között és a te néped között. Holnap
lesz ez a jel.
24 És úgy cselekedett az ÚR; mert mindenféle ártalmas bogár jött a fáraó házára és az ő szolgái házára, és egész
Egyiptom földjére, és a föld tönkrement a sokféle ártalmas bogár miatt.
25 Ezért hívatta a fáraó Mózest és
Áront, és mondta: Menjetek el és áldozzatok a ti Isteneteknek ezen a földön.
26 Mózes pedig mondta: Nem illik,
hogy úgy cselekedjünk: mert ami az
egyiptombeliek előtt utálatos, azt áldozzuk az ÚRnak, a mi Istenünknek:
hogyha azt áldozzuk, ami utálatos előttük, vajon nem köveznének-e meg
minket?
27 Háromnapi járóföldre megyünk a
pusztába és áldozunk a mi URunknak
Istenünknek, ahogyan parancsolta nekünk.
28 És mondta a fáraó: Elbocsátalak titeket, hogy áldozzatok a ti URatoknak
Isteneteknek a pusztában, de nagyon
messze ne menjetek; imádkozzatok értem.
29 Mózes pedig mondta: Íme én kimegyek tőled és könyörgök a Jehovához,
és eltávozik az ártalmas bogár a fáraótól és az ő szolgáitól és a népétől holnap; csak többé meg ne csaljon a fáraó,
hogy a népet nem bocsátja el, hogy áldozzon az ÚRnak.
30 Kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az ÚRnak.
31 És az ÚR Mózes beszéde szerint cselekedett; és eltávoztak az ártalmas bogarak a fáraótól, a szolgáitól és népétől; egy sem maradt.
32 És a fáraó ezúttal is megkeményítette a szívét, és nem bocsátotta el a népet.

9

Megveri az Isten a fáraót és az egész országot a barmok döghalálával, fekélyekkel és rettenetes kőesővel. De mégsem bocsátja el Izrael fiait.
1 És mondta az ÚR Mózesnek: Menj be
a fáraóhoz és szólj neki: Ezt mondja a
héberek URa Istene: Bocsásd el az én
népemet, hogy szolgáljanak nekem.
2 Mert ha nem akarod elbocsátani, és
mégis visszatartod őket:
3 Íme, az ÚR keze lesz a te mezei bar-

maidon, a lovakon, a szamarakon, a tevéken, ökrökön és juhokon; igen nagy
döghalál.
4 De választást tesz az ÚR az Izrael
barmai között és az egyiptomiak barmai között, és mindabból ami Izrael fiaié, egy sem vész el.
5 És időt tűzött ki neki az ÚR, ezt
mondva: Holnap teszi ezt a dolgot az
ÚR ezen a földön.
6 Meg is cselekedte az ÚR ezt a dolgot
másnap, és elhullott Egyiptom minden
barma, de az Izrael fiainak barmai közül egy sem hullott el.
7 Elküldött a fáraó, és íme egy sem
hullott el az izraeliták barma közül; és
megkeményítette magát a fáraó szíve,
és nem bocsátotta el a népet.
8 Az ÚR pedig mondta Mózesnek és
Áronnak: Vegyetek tele marokkal hamut a kemencéből, és hintse fel azt
Mózes az ég felé a fáraó előtt.
9 És porrá lesz egész Egyiptom földjén,
és minden emberen és minden barmon hólyagos fekélyek lesznek, egész
Egyiptom földjén.
10 Ezért vették a kemence hamvát és a
fáraó elé álltak. Akkor felhintette Mózes az ég felé, és minden emberen és
minden barmon hólyagzó fekélyek lettek.
11 És nem állhattak meg Mózes előtt a
varázslók a fekélyek miatt, mert egész
Egyiptomon fekély volt, minden varázslón és mindenkin.
12 És az ÚR megkeményítette a fáraó
szívét, és nem hallgatott rájuk, ahogy
az ÚR mondta Mózesnek.
13 És mondta az ÚR Mózesnek: Kelj fel
jó reggel, és állj a fáraó elé és mondd
neki: Ezt mondja a héberek URa Istene:
Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem.
14 Mert én ezúttal rábocsátom minden
ostoromat a te szívedre, a szolgáidra és
a népedre, hogy megtudd, hogy nincs
hozzám hasonló az egész földön.
15 Mert kinyújtom most a kezemet, és
megverlek téged és a te népedet döghalállal, és kivágattatsz erről a földről.
16 És bizony azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én
hatalmamat, és hirdessék az én nevemet az egész földön.
17 Te mégis felfuvalkodsz a népem ellen, és nem bocsátod el őket?
79

16
Péld 16,4;
Róm 9,17;

2 Mózes 9. 10.
18 Íme én azt cselekszem, hogy holnap ilyenkor igen nagy kőeső essen,
amelyhez hasonló nem volt Egyiptomban attól a naptól fogva, hogy fundáltatott, egészen mostanáig.
19 Most ezért küldj el, és gyűjtesd be a
barmaidat és mindened, amid a mezőn
van; minden ember és barom, amelyet
a mezőn találnak és nem viszik házba,
kőeső esik rájuk és meghalnak.
20 Aki a fáraó szolgái közül félte az ÚR
beszédét, a szolgáit és barmait házakba menekítette.
21 De aki nem becsülte az ÚR beszédét, szolgáit és barmát a mezőn hagyta.
22 És az ÚR mondta Mózesnek:
Nyújtsd ki a kezedet az égre, és kőeső
lesz egész Egyiptom földjén az emberre, a baromra, és a mező minden füvére az Egyiptom földjén.
23 Kinyújtotta Mózes azért az ő botját
az égre, az ÚR pedig mennydörgést támasztott és jégesőt, és tűz szállt szüntelen a földre, és az ÚR megtette, hogy
jégeső lett Egyiptom földjén.
24 És kőeső lett, és tűz a kőesővel
együtt igen nagy bőséggel, amelyhez hasonló nem volt egész Egyiptom
földjén, mióta nemzetté lett.
25 És elverte a kőeső egész Egyiptom
földjén mindazt ami a mezőn volt, az
embertől a baromig; a mező minden
füvét is elverte a kőeső, és a mező minden fáját is összetörte.
26 Csak a Gósen földjén nem volt jégeső, ahol az Izrael fiai voltak.
27 Ezért a fáraó elküldött és hívatta
Mózest és Áront, és mondta nekik: Ezúttal vétkeztem; az ÚR az igaz; de én
és az én népem bűnösök vagyunk.
28 Könyörögjetek az ÚRnak, mert elég
már; hogy ne legyen mennydörgés és
kőeső; elbocsátalak titeket, és ne maradjatok tovább.
29 Mózes pedig mondta neki: Mikor
kimegyek ebből a városból, felemelem a kezeimet az ÚRhoz; és megszűnnek a mennydörgések, és nem lesz többé jégeső, hogy megtudd, hogy az ÚRé
a föld.
30 De tudom, hogy te és a te szolgáid
mégsem féltek a Jehova Isten színétől.
31 A lent pedig és az árpát elverte a kőeső, mivel az árpa megérett, a len pedig
szárban volt.
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32 A búzát és a rozst pedig nem verte
el, mivel azok még nem nőttek ki.
33 Kiment Mózes a fáraótól és a városból, és kiterjesztette a kezeit az
ÚRhoz: és megszűntek a mennydörgések és a kőeső, és nem ömlött az eső
a földre.
34 Amint meglátta a fáraó, hogy megszűnt az eső, a kőeső és a mennydörgés, ismét vétkezett és megkeményítette a szívét ő és az ő szolgái.
35 És megkeményedett a fáraó szíve, és nem bocsátotta el az Izrael fiait,
ahogy az ÚR szólt Mózes által.

35
2Móz 7,13;
2Móz 8,15;

10

Megveri az Isten a fáraót és az ő országát sáskákkal és rettenetes nagy
sötétséggel. De ő mégsem bocsátja el az Isten népét.
1 És mondta az ÚR Mózesnek: Menj
be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét és a szolgái szívét,
hogy megtegyem ezeket a jeleimet közöttük.
2 És hogy elmondd ezeket a te fiad füleibe, és fiad fiának füleibe, amelyeket
Egyiptomban cselekedtem, és az én jeleimet, amelyeket közöttük cselekedtem: és megtudjátok, hogy én vagyok
az ÚR.
3 És bement Mózes és Áron a fáraóhoz,
és mondták neki: Ezt mondja a héberek URa Istene: Meddig nem akarod
megalázni magad előttem? Bocsásd el
az én népemet, hogy szolgáljanak nekem.
4 Mert ha nem akarod elbocsátani az
én népemet, íme én holnap sáskát hozok a te határodra.
5 És elborítja a föld színét, és senki
nem láthatja a földet, és megemészti a
megmaradt maradékot, ami megmaradt nektek a kőesőtől, és megemészt
minden zöldellő fát is, ami kinő a mezőn.
6 És betöltik a házadat, és minden szolgád házát, és minden egyiptomi házát,
amiket nem láttak atyáid, sem atyáid atyái, mióta ezen a földön voltak
mindmáig. Megfordult és kiment a fáraótól.
7 És mondták neki a fáraó szolgái:
Meddig lesz ez nekünk tőrként? Bocsásd el ezeket az embereket, hogy
szolgáljanak az ÚRnak, az ő Istenük-

1
2Móz 4,21;
2Móz 9,12;

2 Mózes 10. 11.

13
Zsolt
78,46;
Zsolt
105,34-35;

nek. Mégsem tudod, hogy Egyiptom
elveszett?
8 És visszavitték Mózest és Áront a fáraóhoz, és mondta nekik: Menjetek el,
szolgáljatok az ÚRnak, a ti Isteneteknek. Kik azok akik elmennek?
9 Mózes pedig mondta: Gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, fiainkkal
és lányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az ÚR ünnepe
lesz közöttünk.
10 Mondta azért nekik: Úgy legyen az
ÚR veletek, ahogy elbocsátalak titeket
a gyermekeitekkel: lássátok meg, hogy
gonosz van előttetek.
11 Ne úgy! hanem menjetek el ti férfiak, és szolgáljatok az ÚRnak: mert ezt
kívántátok, és elűzte őket maga elől a
fáraó.
12 És mondta az ÚR Mózesnek:
Nyújtsd ki a kezedet Egyiptom földjére a sáskáért, hogy feljöjjön Egyiptom
földjére, és eméssze meg a föld minden füvét, mindent amit a kőeső meghagyott.
13 Kinyújtotta azért Mózes a botját
Egyiptom földjére, és az ÚR egész nap
és egész éjjel keleti szelet támasztott a
földre. Mire reggel lett, a keleti szél felhozta a sáskát.
14 És feljött a sáska egész Egyiptom
földjére, és nagy sokasággal szállt le
Egyiptom egész határára. Azelőtt sem
volt olyan sáska, és ezután sem lesz
olyan.
15 És elborította az egész föld színét,
és a föld megsötétedett és megemésztette a föld minden füvét, és a fák minden gyümölcsét, amit a kőeső meghagyott, és semmi zöld sem maradt
a fán, sem a mező füvén egész Egyiptom földjén.
16 Akkor a fáraó sietve hívatta Mózest
és Áront, és mondta: Vétkeztem az ÚR
ellen, a ti Istenetek ellen és ellenetek.
17 Most ezért bocsásd meg csak még ez
egyszer a bűnömet, és könyörögjetek
az ÚRnak, a ti Isteneteknek, hogy csak
vegye el rólam ezt a halált.
18 És kiment a fáraó elől, és könyörgött az ÚRnak.
19 És az ÚR igen erős nyugati szelet
fordított, és felkapta a sáskát és a Vörös tengerbe vetette azokat; egy sáska sem maradt egész Egyiptom határában.

20 És az ÚR megkeményítette a fáraó
szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait.
21 És mondta az ÚR Mózesnek:
Nyújtsd ki a kezedet az égre, és sötétség lesz Egyiptom földjén, mégpedig
tapintható sötétség.
22 És kinyújtotta Mózes a kezét az
égre, és sűrű sötétség lett Egyiptom
földjén három napon át.
23 Nem látták egymást, és senki sem
kelt fel a helyéből három napig; de Izrael minden fiának világosság volt az
ő lakhelyében.
24 Akkor hívatta a fáraó Mózest, és
mondta: Menjetek el, szolgáljatok az
ÚRnak, csak juhaitok és barmaitok
maradjanak; még gyermekeitek is veletek mehetnek.
25 Mózes mondta: Sőt, te adj nekünk áldozatra valót, és egészen megemésztendő áldozatokat, hogy a mi
URunknak Istenünknek megáldozzuk.
26 A barmaink is velünk jönnek, egy
körömnyi sem marad el: mert azokból
veszünk a mi URunk Istenünk szolgálatára; és nem tudjuk mivel fogunk
szolgálni az ÚRnak, amíg oda nem jutunk.
27 És az ÚR megkeményítette a fáraó
szívét, és nem akarta őket elbocsátani.
28 És mondta neki a fáraó: Menj el tőlem, vigyázz magadra, hogy többé az
én arcomat ne lásd: mert amely napon
az én arcomat látod, meghalsz.
29 És mondta Mózes: Igazán szóltál.
Nem fogom látni többé a te arcodat.

22
Zsolt
105,27-28;

29
Zsid 11,27;
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Isten parancsolja Izrael fiainak,
hogy az egyiptomiak gazdagságát
hozzák el. Megfenyegeti az Isten a fáraót,
hogy minden elsőszülöttet megöl.
1 Az ÚR mondta Mózesnek: Még egy
csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra; azután elbocsát titeket innen; amikor elbocsát végleg, kergetve űz ki titeket innen.
2 Szólj kérlek a nép fülébe, hogy ki-ki
kérjen az ő barátjától, és minden as�szony az ő asszonybarátjától ezüstedényeket és aranyedényeket.
3 Az ÚR pedig kedvessé tette a népet
az egyiptomiak előtt. Mózes is igen
nagy volt Egyiptom földjén a fáraó
szolgái előtt és a nép előtt.
4 És mondta Mózes: Ezt mondja az
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2
2Móz 3,22;
2Móz
12,35;
3
2Móz
12,36;
4
2Móz
12,29;

2 Mózes 11. 12.
5
2Móz
12,12;

8
2Móz
12,30;

10
2Móz 9,16;
Róm 9,17;

ÚR: Éjfélkor átmegyek Egyiptom közepén,
5 És meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött, a fáraó elsőszülöttjétől
fogva, aki az ő királyi székében ül, egészen a malomhajtó szolgáló elsőszülöttjéig, és minden barom első fajzása.
6 És nagy lesz a kiáltás egész Egyiptom földjén, amelyhez hasonló nem
volt és nem lesz.
7 De az egész Izrael fiai ellen az eb sem
mozdítja a nyelvét, sem az ember ellen, sem a barom ellen: hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az ÚR az
egyiptomiak között és Izrael között.
8 És mindezek a szolgáid hozzám jönnek, és meghajtják magukat előttem,
ezt mondva: Menj ki te és az egész nép,
amely téged követ. Azután kimegyek.
És kiment nagy haraggal a fáraó elől.
9 Mondta pedig az ÚR Mózesnek:
Nem hallgat meg titeket a fáraó,
hogy megsokasítsam az én csodáimat
Egyiptom földjén.
10 Mózes és Áron mindezeket a csodákat megcselekedték a fáraó előtt; de
az ÚR megkeményítette a fáraó szívét, hogy ne bocsássa el Izrael fiait az
ő földjéből.

12

Megírja Mózes a húsvéti bárány
megevése, és a kovászos kenyértől
való tartózkodás parancsát. Azután megírja az elsőszülöttek megölését, az egyiptomiak gazdagsága elhozását és Izrael fiai kijövetelét.

5
3Móz 1,3;
3Móz
22,21;
Mal 1,8;
1Pét 1,19;

1 Szólt pedig az ÚR Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén, ezt mondva:
2 Ez a hónap legyen nektek a hónapok
kezdete, első legyen ez nektek az esztendő hónapjai közt.
3 Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, ezt mondva: Ennek a hónak tizedik napján, mindenki vegyen egy bárányt az atyák háza szerint, házanként
egy bárányt.
4 Hogyha a háznép kevés lenne a bárányhoz, a gazda és a házához közel
lévő szomszédja együtt vegyenek a lelkek száma szerint: mindenkit az ő étele szerint számláljanak a bárányhoz.
5 A bárány ép, hím, és egy esztendős
legyen; a juhok közül vagy a kecskék
közül vegyetek.
6 És nálatok legyen őrizet alatt ennek
82

a hónapnak tizennegyedik napjáig, és
este ölje meg azt az Izrael egész gyülekezetének serege.
7 És vegyenek a vérből, és hintsék meg
azzal a két ajtófélfát és a szemöldökfát azokban a házakban, ahol azt megeszik.
8 De ezen az éjjelen egyék meg a húst
sütve, és a kovásztalan kenyerekkel és
keserű füvekkel egyék meg azt.
9 Ne egyetek abból nyersen vagy vízben megfőtten, hanem sülten, a fejét a
lábszáraival és belsejével együtt.
10 És ne hagyjatok abból reggelre,
vagy ami megmarad belőle reggelre,
tűzzel égessétek meg.
11 Így egyétek azt meg: Legyen a derekatok felövezve, a sarutok a lábatokon és pálcátok a kezetekben, és sietve
egyétek azt; ez az ÚR páskhája.
12 Mert átmegyek Egyiptom földjén
ezen az éjjelen, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve egészen a baromig, és
Egyiptom minden istenein megmutatom az én ítéleteimet. Én vagyok az
ÚR.
13 És a vér lesz nektek jelül a házakban, amelyekben ti lesztek, és mikor
látom a vért, elmegyek mellettetek, és
így nem lesz köztetek csapás a veszedelemre, mikor én az elsőszülötteket vágom az Egyiptom földjén.
14 És ez a nap emlékeztető jelül legyen
nálatok, és ezt ünnepnek szenteljétek
az ÚRnak, nemzedékről nemzedékre,
örökkévaló rendtartás szerint szenteljétek meg azt.
15 Hét napon át egyetek kovásztalan
kenyeret; még az első napon takarítsátok ki a kovászt a házatokból, mert
aki kovászost eszik az első naptól fogva a hetedik napig, az a lélek kivágattatik Izrael közül.
16 Az első napon is szent gyűlésetek
legyen, és a hetedik napon is szent
gyűlésetek legyen; azokon semmi
munkát ne tegyetek, csak ami ételre
való minden léleknek, egyedül azt készítsétek el.
17 Megtartsátok ezért a kovásztalan
kenyerek napját, mert azon a napon
hoztam ki a seregeiteket Egyiptom
földjéről; ezért megtartsátok ezt a napot nemzedékről nemzedékre, örökkévaló rendtartás szerint.
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4Móz 9,11;
1Kor 5,8;

14
2Móz 5,1;

2 Mózes 12.
18
3Móz 23,5;
4Móz
28,16;

20
5Móz 16,3;
21
Zsid 11,28;

23
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26
Józs 4,6;

28
Zsid 11,28;
29
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105,36;
Zsolt
135,8;
Zsolt
136,10;
30
2Móz 11,6,;
Zsolt
105,36;

18 Az első hónap tizennegyedik napján este egyetek kovásztalan kenyeret, ugyanezen hónap huszonegyedik
napjának estéjéig.
19 Hét napon át ne találtasson kovász
a ti házatokban, mert aki kovászost
eszik, az a lélek kivágattatik Izrael közül, akár jövevény, akár ott született
azon a földön.
20 Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.
21 Előhívta ezért Mózes Izrael minden
vénét, és mondta nekik: Válasszatok és
vegyetek magatoknak bárányt családotok szerint, és öljétek meg a páskhát.
22 És vegyetek egy kötés izsópot is, és
mártsátok az edényben lévő vérbe, és
hintsétek meg az ajtó szemöldökfáját
és a két ajtófelet az edényben lévő vérrel; közületek pedig senki se menjen ki
a háza ajtaján reggelig.
23 És az ÚR átmegy Egyiptom megverésére, és mikor látja a vért az ajtó
szemöldökfáján és a két ajtófélen, elmegy az ÚR az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen a ti házatokba öldökölni.
24 Megtartsátok ezért ezt a dolgot,
hogy neked és a fiaidnak rendtartás legyen mindörökké.
25 És mikor bementek a földre, melyet
az ÚR ad nektek, ahogy megmondta:
tartsátok meg ezt a szolgálatot.
26 Mikor fiaitok ezt mondják nektek:
Miféle ez a ti szolgálatotok?
27 Azt mondjátok: az ÚR páskhájának
áldozata, aki elment Izrael fiai háza
mellett Egyiptomban, mikor megverte
Egyiptomot, és a mi házainkat megoltalmazta. És a nép meghajtva fejét leborult.
28 Ezért elmentek és úgy cselekedtek
az Izrael fiai, ahogy megparancsolta az
ÚR Mózesnek és Áronnak.
29 Ezért éjfélkor az ÚR megölt minden
elsőszülöttet Egyiptom földjén, a fáraó
elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi
székében ült, a tömlöcben ülő fogoly
elsőszülöttjéig: a barmok minden első
fajzását is.
30 Fölkelt azért a fáraó azon az éjszakán és minden szolgája, és egész
Egyiptom, és nagy kiáltás támadt
Egyiptomban, mert egy ház sem volt,
amelyben ne lett volna halott.

31 És a fáraó hívatta éjszaka Mózest és
Áront, és mondta: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, ti mindnyájan és Izrael minden fia, és menjetek el,
és szolgáljatok az ÚRnak ahogy mondtátok.
32 Juhaitokat is, barmaitokat is vigyétek, ahogy szóltatok, menjetek és áldjatok meg engem is.
33 Az egyiptomiak kényszerítették a
népet, és sietve küldték ki őket a földről, mert azt mondták: Mindnyájan
meghalunk.
34 És a nép a dagasztóteknőt a keletlen tésztával a ruhájába kötve felvette
a hátára.
35 Izrael fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek: mert kértek az egyiptomiaktól ezüstedényeket és aranyedényeket és ruhákat.
36 Mert az ÚR kedvessé tette a népet
az egyiptomiak előtt, és kölcsön adtak nekik: és kifosztották az egyiptombelieket.
37 És Izrael fiai elmentek Rameszeszből
Szukhótba, mintegy hatszázezer gyalogos férfi, a kicsinyeken kívül.
38 Sok vegyes népség is jött ki velük;
juhok is, ökrök is, és igen sok barom.
39 És megsütötték a tésztát, amelyet
Egyiptomból hoztak ki, kovásztalan
pogácsákat, mert nem kelt meg: mert
kiűzték őket Egyiptomból és nem késlekedhettek, és még eleséget sem készíthettek maguknak.
40 Izrael fiainak lakozása pedig, amíg
Egyiptomban laktak, négyszázharminc esztendő volt.
41 Ugyanazon a napon jött ki az ÚR
minden serege Egyiptom földjéből,
amikor a négyszázharminc esztendő
betelt.
42 Ez az ÚR megtartásra méltó éjszakája, amelyen kihozta őket Egyiptomból; és az ÚR éjszakája, amelyet meg
kell tartania Izrael minden fiának nemzedékről nemzedékre.
43 És mondta az ÚR Mózesnek és
Áronnak: Ez a páskha rendtartása: Egy
idegen ember se egyen abból.
44 De bárki pénzen vett szolgája akkor
ehet abból, miután körülmetélted.
45 A jövevény és béres ne egyen abból.
46 Egy házban egyék meg; a házból ki
ne vigyél az utcára a húsból, és egyetlen csontját se törjétek meg.
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2Móz 3,21;
2Móz 11,2;
Zsolt
105,37;

40
1Móz
15,13;
ApCsel 7,6;
Gal 3,17;

46
4Móz 9,12;
Jn 19,36;

2 Mózes 12. 13.

49
3Móz
24,22;
4Móz 9,14;
4Móz
15,15;
Gal 3,28;
Ef 2,19;

47 Izrael egész gyülekezete cselekedje meg azt.
48 Ha pedig idegen bujdosik köztetek,
aki az ÚR páskháját el akarja készíteni:
metéljenek körül azok közül minden
férfit, azután kezdjen annak elkészítéséhez, és legyen olyan mint azon a földön született: De egy körülmetéletlen
se egyen abból.
49 Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, aki köztetek
lakik.
50 És Izrael fiai mindnyájan megcselekedték amit az ÚR parancsolt Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedtek.
51 És úgy lett, hogy ugyanazon a napon hozta ki az ÚR az Izrael fiait
Egyiptom földjéből az ő seregük szerint.

13

Isten azt parancsolja Izrael fiainak, hogy minden elsőszülött állatból neki szenteljenek, annak örök emlékére, hogy az Isten az ő elsőszülöttjeiket megtartotta Egyiptomban, mikor az
egyiptombeliek elsőszülöttjeit megölte.
Megparancsolja azt is, hogy az ő kijövetelükről megemlékezzenek. József tetemeit kihozzák Egyiptomból. Isten vezeti az izraelieket.

2
2Móz
22,29;
2Móz
34,19;
3Móz
27,26;
4Móz 3,13;
4Móz 8,17;
Lk 2,23;

4
2Móz
23,15;

1 Szólt az ISTEN Mózesnek, és mondta:
2 Nekem szentelj minden elsőszülöttet, ami megnyitja az ő anyja méhét az
Izrael fiai között, enyém az, akár ember, akár barom.
3 Mondta azért Mózes a népnek: Megemlékezzetek arról a napról, amelyen
kijöttetek Egyiptomból, a szolgálat házából. Mert hatalmas kézzel hozott ki
onnan titeket az ÚR. És ne egyetek kovászost.
4 Ma mentek ki, az Abib hónapban.
5 És úgy legyen, hogy cselekedd
meg ezt a szolgálatot ebben a hónapban, amikor bevisz titeket az ÚR a
kananeusok, hittheusok, emoreusok,
hivveusok és jebuzeusok földjére,
amelyről megesküdött atyáitoknak,
hogy azt neked adja, a tejjel és mézzel
folyó földet.
6 Hét napig kovásztalan kenyeret
egyél, a hetedik napon pedig az ÚR
ünnepe legyen.
7 Kovásztalan kenyeret egyetek hét
napon át, és ne lássanak köztetek ko84

vászos kenyeret, és kovászt se lássanak az egész határodban.
8 És tudasd a te fiaddal azon a napon,
ezt mondva: Azért, mert ezt cselekedte velem az ÚR, mikor kijöttem Egyiptomból.
9 És ez jelként legyen neked a kezeden,
és emlékeztető jelként szemeid előtt,
hogy az ÚR törvénye legyen a szádban, hogy hatalmas kéz által hozott ki
az ÚR téged Egyiptomból.
10 Tartsd meg ezért ezt a rendtartást
az ő idejében, esztendőről esztendőre.
11 És úgy legyen, hogy mikor bevisz
téged az ÚR a kananeusok földjére,
ahogy megesküdött neked és a te atyáidnak, és azt neked odaadja,
12 Hogy állíts külön mindent az
ÚRnak, ami az ő anyja méhét megnyitja, és az ÚRé minden barmod első fajzása, ami hím.
13 Váltsd meg a szamár minden első
fiát egy báránnyal; ha nem váltod
meg, szegd meg a nyakát. Váltsd meg
az ember minden elsőszülöttjét a te fiaid közül.
14 Mikor pedig a te fiad máskor megkérdez téged, ezt mondva: Micsoda ez?
Mondd neki: Hatalmas kézzel hozott
ki minket az ÚR Egyiptomból, a szolgálat házából.
15 És mikor a fáraó megkeményítette magát, hogy minket el ne bocsásson, megölt az ÚR minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az ember elsőszülöttjétől fogva, egészen a barom
első fajzásáig, azért áldozok az ÚRnak
minden elsőszülött hímet, az én fiaim
minden elsőszülöttjét pedig megváltom.
16 És legyen jelül a kezeden és homlokkötő gyanánt a szemeid előtt, mert
hatalmas kézzel hozott ki minket az
ÚR Egyiptomból.
17 És úgy lett, hogy mikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vitte őket az Isten a filiszteusok földjének útjára, mivelhogy közel volt az, mert az Isten ezt
mondta: Valahogy meg ne bánja a nép,
amikor a hadat meglátja, és vissza ne
menjenek Egyiptomba.
18 Ezért a Vörös tenger pusztájának
kerülő útján vezette Isten a népet;
és fegyveresen jöttek ki az Izrael fiai
Egyiptom földjéből.
19 És Mózes magával vitte a József
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22,30;
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27,26;
4Móz 8,17;
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2 Mózes 13. 14.
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1Móz
50,25;
Józs 24,32;
20
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21
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40,38;
4Móz 14,14;
5Móz 1,33;
Neh 9,12;
Neh 9,19;
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1Kor 10,1;

2
4Móz 33,7;

4
2Móz 4,21;

9
Józs 24,6;

csontjait is, mert erősen megeskette Izrael fiait, ezt mondva: Bizony meglátogat titeket az Isten, akkor az én csontjaimat vigyétek fel innen magatokkal.
20 Elmentek ezért Szukkótból és tábort
jártak Ethámban, a puszta végében.
21 És az ÚR ment előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton,
éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy mehessenek éjjel és
nappal.
22 Nem távozott el a nép elől a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel.

14

A fáraó megbánja, hogy elengedte a
népet. Utánuk megy nagy sokasággal. Megijednek az izraeliek. Biztatja őket
Mózes. Átmennek a tengeren száraz lábbal. A fáraó minden serege belevész a tengerbe.

1 Szólt pedig az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, hogy forduljanak
vissza és járjanak tábort Pihakhiróth
előtt, a Migdol és a tenger között, BaálCzefón előtt; azzal szemben járjatok
tábort a tenger mellett.
3 És azt fogja mondani a fáraó Izrael
fiai felől: Eltévedtek ezen a földön; körülfogta őket a puszta.
4 És megkeményítem a fáraó szívét,
hogy kergesse meg őket, és megdicsőíttetem a fáraóban és minden seregében: és megtudják az egyiptomiak,
hogy én vagyok az ÚR: és úgy cselekedtek.
5 Megmondták azért az egyiptomi királynak, hogy a nép futva menekül: és
megfordult a fáraó és az ő szolgái szíve a nép ellen, és mondták: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izraelt,
hogy ne szolgáljon nekünk.
6 Befogatott tehát a szekerébe és maga
mellé vette a népét.
7 És vitt hatszáz válogatott szekeret és
Egyiptom minden szekerét, és hadnagyokat mindegyiken.
8 És megkeményítette az ÚR a fáraónak, az egyiptomi királynak szívét, és
Izrael fiai után ment, Izrael fiai pedig
mentek nagy hatalommal.
9 És az egyiptombeliek utánuk menve elérték őket, ahol a tenger mellett táboroztak, a fáraó szekerének

minden lova, lovagjai és az ő serege
Pihakhiróth mellett, Baál-Czefón előtt.
10 És közeledett pedig a fáraó, és Izrael fiai felemelték a szemeiket, és íme,
az egyiptomiak a nyomukban vannak.
Nagyon megrémültek és az ÚRhoz kiáltottak Izrael fiai.
11 És mondták Mózesnek: Vajon nincsenek Egyiptomban sírok, hogy a
pusztába hoztál minket meghalni? Mit
cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból?
12 Vagy nem ezt mondtuk neked
Egyiptomban, mikor azt mondtuk:
Hagyj békét nekünk, hadd szolgáljunk
az egyiptombelieknek, mert jobb volna szolgálnunk az egyiptombelieknek,
minthogy meghaljunk ebben a pusztában.
13 Mózes pedig mondta a népnek: Ne
féljetek, álljatok nyugton és nézzétek
az ÚR szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amelyik egyiptomit ma látjátok, azt soha többé nem
fogjátok látni.
14 Az ÚR hadakozik értetek; ti pedig
legyetek nyugton.
15 És mondta az ÚR Mózesnek: Mit
kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak,
hogy induljanak el.
16 Te pedig emeld fel a botodat, és
nyújtsd ki a kezed a tengerre, és válaszd azt kétfelé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek be a tenger közepébe.
17 Én pedig íme, megkeményítem az
egyiptomiak szívét, és bemennek utánuk, és megdicsőíttetem a fáraóban és
az egész seregében, a szekereiben és
lovagjaiban.
18 És megtudják az egyiptombeliek,
hogy én vagyok az ÚR, miután megdicsőíttetem a fáraóban, az ő szekereiben
és lovagjaiban.
19 Elment azért az Isten Angyala, aki
az Izrael tábora előtt járt, és a sereg
után kezdett menni; a felhőoszlop is
elment előlük és a sereg mögé állt.
20 Az egyiptomiak tábora és az Izrael
tábora közé állt; és azoknak felhő és sötétség volt, ezeknek pedig megvilágosította az éjszakát, és az egyik egész éjszaka nem közeledett a másikhoz.
21 És kinyújtotta Mózes a kezét a tengerre, és az ÚR a napkeleti erős széllel
egész éjjel hajtotta a tengert, és száraz85
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1Kor 10,1;
Zsid 11,29;

28
Zsolt
78,53;
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29
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zá tette a tengert, és kettéváltak a vizek.
22 Ezért szárazon mentek be Izrael fiai
a tenger közepébe, a vizek pedig kőfalként voltak nekik jobb kezük és bal
kezük felől.
23 Az egyiptombeliek követték őket
és utánuk mentek a tengerbe, a fáraó
minden lova, szekere és lovagja.
24 Hajnalban pedig rátekintett az
ÚR az egyiptomiak táborára a tűzés felhőoszlopból, és megzavarta az
egyiptombeliek táborát.
25 És megakasztotta a szekerek kerekének forgását és nehezen haladtak, és
mondták az egyiptombeliek: Fussunk
el Izrael elől, mert az ÚR hadakozik értük az egyiptomiak ellen.
26 És szólt az ÚR Mózesnek: Nyújtsd
ki a kezed a tengerre, hogy a vizek térjenek vissza az egyiptombeliekre, az ő
szekereikre és lovasaikra.
27 És kinyújtotta Mózes a kezét a tengerre, és reggel visszatért a tenger az
előbbi állapotába; az egyiptomiak futottak a víz elől, de az ÚR a tengerbe
veszítette őket.
28 Visszatértek hát a vizek és elborították a szekereket, a lovagokat, és a fáraó minden seregét, amelyek bementek a tengerbe utánuk; egy sem maradt
meg közülük.
29 De Izrael fiai szárazon mentek át a
tenger közepén, és a vizek pedig kőfalként voltak nekik jobb és bal kezük felől.
30 És megszabadította az ÚR azon
a napon Izraelt az egyiptombeliek
kezéből; és Izrael látta a halott
egyiptombelieket a tenger partján.
31 És látta Izrael ezt a nagy dolgot,
amit az ÚR cselekedett az egyiptomiak ellen, és félte az URat a nép, és hittek az ÚRnak és Mózesnek, az Ő szolgájának.
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Mózes az Izrael fiaival együtt hálaadó éneket énekel az Ő irgalmasságáról és hatalmasságáról. Követi példáját Miriam és a többi asszony. Mára nevű
helyre mennek, és a keserű víz megédesedik. Onnan Elimbe mennek.

1
Zsolt
106,12;

1 Akkor Mózes és az Izrael fiai ezt az
éneket énekelték az ÚRnak, és szóltak,
ezt mondva: Énekelek az ÚRnak, mert
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Ő dicsőségesen felséges, a lovat és lovasát a tengerbe vesztette.
2 Én erősségem és énekem az ÚR, mert
az én szabadulásom volt: Ő az én Istenem, ezért dicsérem Őt, az én atyám
Istene, ezért felmagasztalom Őt.
3 Az ÚR harcos férfi: Jehova az Ő neve.
4 A fáraó szekereit és az ő seregét a
tengerbe vetette, és az ő válogatott
harcosai a Vörös tengerbe merültek.
5 A mélységek beborították őket, a
mélybe merültek mint a kő.
6 A Te jobb kezed, URam, felmagasztaltatott a Te erőd által: a Te jobb kezed, URam, összetörte az ellenséget.
7 És a Te nagyságod sokaságában
megrontottad a Te ellenségeidet: a Te
haragodat rájuk bocsátottad és megemésztette őket mint a pozdorját.
8 És az orrod szele által egybegyűltek
a vizek, és a víz folyásai rakásban álltak, és megfagytak a mélységek a tenger közepén.
9 Az mondja az ellenség: Utánuk megyek és elérem őket, a prédát megosztom és betelik vele az én lelkem, kirántom a fegyveremet és a kezem elpusztítja őket.
10 Fújtál a Te szeleddel és a tenger beborította őket, az aljára merültek mint
az ón, a hatalmas vizekben.
11 Kicsoda olyan az istenek közt mint
Te, URam? Kicsoda olyan szentséggel
dicsőséges mint Te, aki félelemmel dicsérendő, aki csodákat tesz?
12 Kinyújtottad jobb kezed és elnyelte őket a föld.
13 Elvezetted a Te irgalmasságod által
ezt a népet, amelyet megváltottál, elvezetted a Te erőd által a Te szentséges
lakhelyedre.
14 Meghallják ezt a népek és belerendülnek: fájdalom fogja el Filisztea lakóit.
15 Akkor megháborodnak Edom fejedelmei, rettegés veszi körül Moáb erőseit, Kanaán minden lakosa elolvad.
16 Rájuk esik a félelem és rettegés, a Te
karod nagysága miatt megnémulnak
mint a kő, amíg átmegy a Te néped
URam, amíg átmegy ez a nép amelyet
megszereztél.
17 Beviszed őket és beplántálod őket
a Te örökséged hegyén, azon a helyen
ahol lakást készítettél URam, a szent
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helyen Uram, amelyet a Te kezeid megerősítettek.
18 Az ÚR uralkodik mindörökkön
örökké.
19 Mert bementek a fáraó lovai az ő
szekereivel és lovagjaival a tengerbe,
és az ÚR rájuk borította a tenger vizét,
Izrael fiai pedig szárazon jártak a tenger közepén.
20 Akkor Miriám prófétaasszony,
Áron nővére, dobot vett kezébe és
minden asszony kiment utána dobokkal és táncolva.
21 És mondja nekik Miriám: Énekeljetek az ÚRnak: mert dicsőségesen felmagasztaltatott, a lovat és lovasát a
tengerbe vetette.
22 És elindította Mózes Izraelt a Vörös
tengertől, és kimentek a Súr pusztájába, és három napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet.
23 És eljutottak Márába, de nem ihattak vizet Márában, mert keserű volt.
Azért is hívták Márának.
24 Zúgolódott ezért a nép Mózes ellen,
ezt mondva: Mit igyunk?
25 Ezért kiáltott az ÚRhoz, és mutatott
neki az ÚR egy fát, amit a vízbe dobott
és megédesedett a víz. Ott adott neki
rendeletet és ítéletet, és ott kísértette
meg őt az Isten.
26 És mondta: Bizony ha hallgatsz az
ÚR, a te Istened beszédére, és megcselekszed azt, ami igaz a szemei előtt, és
figyelsz az Ő parancsolataira, és megőrzöd minden rendelését, nem bocsátok rád egyetlen betegséget sem, amelyet az egyiptombeliekre bocsátottam:
mert én vagyok az ÚR, a te gyógyítód.
27 És eljutottak Élimbe, ahol tizenkét
forrás volt és hetven pálmafa; és tábort
jártak ott a vizek mellett.
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Zúgolódnak Izrael fiai, hogy éhen
halnak, ezért Isten ígér és ad nekik fürjeket és mannát. Megtanítja Mózes őket, hogyan éljenek a mannával. Azt
is megparancsolja az Isten, hogy a mannából tegyenek el egy mértéket örök emlékre.
1 Elindultak Élimből, és Izrael fiai
egész gyülekezete megérkezett a Szin
pusztájába, amely Élim közt és a Sinai
közt van, a második hónap tizenötödik
napján, miután Egyiptom földjéről kijöttek.

2 És zúgolódott Izrael fiainak egész
gyülekezete Mózes és Áron ellen a
pusztában.
3 És mondták nekik Izrael fiai: Bár
meghaltunk volna az ÚR keze által
Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, és mikor elég kenyeret ettünk; mert kihoztatok minket
ebbe a pusztába, hogy mindezt a sokaságot éhséggel öljétek meg.
4 És mondta az ÚR Mózesnek: Íme
én azt teszem, hogy kenyér essen a
mennyből nektek, és menjen ki a nép,
és szedjen abból mindennap egy napra
valót, hogy megkísértsem őket, hogy
az én törvényemben járnak-e vagy
nem?
5 A hatodik napon pedig annyit készítsenek amit bevisznek, hogy kétannyi
legyen mint amennyit minden napra
szednek.
6 Ezért mondta Mózes és Áron Izrael minden fiainak: Este megtudjátok,
hogy az ÚR hozott ki titeket Egyiptom
földjéről;
7 És reggel meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert Ő meghallotta a zúgolódásotokat az ÚR ellen. Mert mik vagyunk
mi, hogy ellenünk zúgolódtok?
8 És mondta Mózes: Este az ÚR húst ad
enni nektek, és reggel kenyeret, hogy
megelégedjetek, azért mert meghallotta az ÚR a zúgolódásotokat, amellyel
ellene zúgolódtatok. Mert mik vagyunk
mi? Nem ellenünk zúgolódtok, hanem
az ÚR ellen.
9 Áronnak pedig mondta Mózes:
Mondd meg Izrael fiai egész gyülekezetének: Gyertek az ÚR elé, mert meghallotta a ti zúgolódásotokat.
10 És az történt, hogy mikor beszélt
Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének, a puszta felé néztek, és íme az ÚR
dicsősége meglátszott a felhőben.
11 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
12 Hallottam Izrael fiainak zúgolódását, szólj nekik, ezt mondva: Este húst
esztek, és reggel megelégedtek kenyérrel és megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
13 Este megtörtént azért, hogy fürjek
jöttek fel, és ellepték a tábort, reggel
pedig harmat szállt a tábor körül.
14 Mikor pedig a harmatszállás megszűnt, íme a puszta színén apró göm87
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4Móz 11,4;
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4
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2 Mózes 16. 17.
15
Jn 6,31;
1Kor 10,3;

18
2Kor 8,15;

bölyegek voltak, aprók mint a dara a
földön.
15 És meglátták az Izrael fiai, és mondták egymásnak: Mán ez! mert nem
tudták mi az. Mózes ezért mondta nekik: Ez a kenyér, amelyet az ÚR ad
nektek ételként.
16 Ez az amit az ÚR parancsolt: Szedjen abból mindenki annyit, amennyit
megeszik; minden főre egy ómerrel, a
hozzátok tartozó lelkek száma szerint,
minden ember szedjen azoknak, akik
az ő sátrában vannak.
17 És így cselekedtek Izrael fiai, és
szedtek, ki többet, ki kevesebbet.
18 Azután megmérték ómerrel, és nem
volt több azé, aki sokat szedett, sem pedig kevesebb azé, aki keveset szedett:
mindegyik annyit szedett, amennyi az
ételére kellett.
19 És mondta nekik Mózes: Senki ne
hagyjon abból reggelre.
20 És nem hallgattak Mózesre, hanem
némely emberek hagytak abból reggelre; és féreg termett benne, és megbüdösödött, azért Mózes megharagudott rájuk.
21 Ezért reggelenként szedték azt, kiki amennyit megevett, mert miután a
nap felmelegedett, elolvadt.
22 A hatodik napon történt pedig,
hogy kétszer annyi kenyeret szedtek,
minden főre két ómerrel, és eljöttek a
gyülekezet fejedelmei mindnyájan, és
ezt megmondták Mózesnek.
23 És mondta nekik: Ez az, amit az ÚR
mondott: Az ÚR szent szombatjának
nyugalma van holnap, ami kenyeret
sütnétek, süssétek meg; és amit főznétek, főzzétek meg, mindent pedig ami
megmarad, tegyétek el magatoknak
reggelig.
24 És eltették a maradékot másnapra úgy, ahogy Mózes parancsolta, és
nem büdösödött meg, és féreg sem
volt benne.
25 És mondta Mózes: Ma egyétek meg
azt, mert ma az ÚR szombatja van, ma
nem találjátok azt a mezőn.
26 Hat napon át szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor az
nem lesz.
27 És az történt a hetedik napon, hogy
kimentek a nép közül, hogy szedjenek,
de nem találtak.
28 És mondta az ÚR Mózesnek: Med88

dig nem akarjátok megőrizni az én
parancsolataimat és az én törvényeimet?
29 Lássátok meg, hogy az ÚR adta
nektek a szombatot, azért ad nektek a
hatodik napon két napra való kenyeret, üljön nyugton mindenki az ő helyén, ki ne menjen senki a helyéről a
hetedik napon.
30 És nyugodott a nép a hetedik napon.
31 Az Izrael háza pedig mánnak nevezte azt; olyan volt az, mint a kóriándrom magva, fehér, és íze mint a
mézes pogácsáé.
32 És mondta Mózes: Ez az a szó, amelyet az ÚR parancsolt: Tölts meg egy
ómert mannával, és tartsátok meg a ti
nemzedéketeknek, hogy lássák a kenyeret, amellyel tartottalak titeket a
pusztában, miután kihoztalak titeket
Egyiptom földjéből.
33 Áronnak pedig mondta Mózes: Vegyél egy edényt és tegyél bele egy teljes
ómer mánt, és tedd azt az ÚR elé, hogy
megtartasson a ti nemzedékeiteknek.
34 Ahogy megparancsolta az ÚR Mózesnek, eltette azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartsák azt.
35 Izrael fiai pedig negyven esztendőn
át ették a mannát, amíg a lakóföldre
jutottak; mannát ettek, amíg a Kanaán
földjének határához jutottak.
36 Az ómer pedig az efa tizede.
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4Móz 11,7;
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Zsid 9,4;

35
Józs 5,12;
Neh 9,15;

17

Amikor Izrael fiai Refidimben zúgolódtak a vízért, Isten ad nekik a
kősziklából. Az amálekitákkal megvívnak
és megverik azokat, mert Mózes buzgón
imádkozik az Istenhez.
1 Elment Izrael fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából az ÚR parancsolata szerint rendelt úton, és tábort
jártak Refidimben, ahol nem volt víz,
hogy a nép ihasson.
2 Versengett azért a nép Mózessel, és
mondták: Adjatok nekünk vizet, hogy
igyunk. És mondta nekik Mózes: Miért veszekedtek velem? Miért kísértitek az URat?
3 Szomjazott azért ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen,
és mondta: Miért hoztál fel minket
Egyiptomból? hogy megölj minket, a

2
4Móz
20,3-4;

5
2Móz 7,20;

6
4Móz 20,9;
Zsolt
78,15;
Zsolt 114,8;
1Kor 10,4;

8
5Móz
25,17-18;

14
4Móz
24,20;
5Móz
25,17-19;
1Sám
15,2-3;
15
Zsolt 60,6;
Ésa 11,10;
Ésa 18,3;
Ésa 49,22;
16
1Sám 15,2;

gyermekeinket és barmainkat szomjúsággal?
4 Mózes az ÚRhoz kiáltott, ezt mondva: Mit cselekedjem ezzel a néppel?
Csak egy kevés kell, és megköveznek
engem.
5 Mondta ezért az ÚR Mózesnek: Menj
át a nép előtt és vegyél magad mellé
Izrael vénei közül, vedd a kezedbe a te
botodat is, amellyel megsújtottad a vizet, és menj.
6 Íme én eléd állok a Hóreb hegyén
lévő kősziklára, és sújtsd meg a kősziklát, és vizek jönnek ki abból, hogy
igyon a nép. És úgy cselekedett Mózes
Izrael vénei szeme előtt.
7 És annak a helynek nevét Masszának és Méribának hívta az Izrael fiai
versengése miatt, és mert az URat kísértették, ezt mondva: Vajon köztünk
van-e az ÚR, vagy nincs?
8 Eljött pedig Amálek, hogy Izrael ellen harcoljon Refidimben.
9 És mondta Mózes Józsuénak: Válassz nekünk férfiakat és menj, harcolj
Amálek ellen. Holnap annak a halomnak a tetejére állok, és az Isten botja kezemben lesz.
10 És úgy cselekedett Józsué, ahogy
Mózes mondta neki, és hadakozott
Amálek ellen: Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére.
11 És úgy történt, hogy amikor Mózes
felemelte a kezét, akkor Izrael győzött;
mikor pedig leeresztette a kezét, akkor
Amálek győzött.
12 De Mózes kezei elnehezedtek, ezért
követ hoztak és alátették, hogy arra üljön, Áron és Húr pedig tartották a kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik: és erős volt a keze egészen napnyugtáig.
13 Józsué legyőzte Amáleket és az ő
népét fegyver élével.
14 És mondta az ÚR Mózesnek: Írd
meg ezt emlékezetül könyvbe és
mondd Józsué füleibe, hogy bizony eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól.
15 És Mózes oltárt épített és ilyen névvel nevezte: Jehova-Nisszi; Jehova az én
zászlóm.
16 Mert azt mondta: Mivel Amálek keze
az ISTEN királyi széke ellen volt, ezért
az ÚR hadakozik Amálek ellen nemzedékről nemzedékre.
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2 Mózes 17. 18.

Jethró elmegy Mózeshez, az ő vejéhez, és elviszi neki az ő feleségét és
gyermekeit. Jó tanácsot ad Jethró Mózesnek, hogy válasszon bírákat és ne egyedül
hordozza a törvénytétel terhét.
1 És meghallotta Jethró, Midián papja, Mózes apósa mindazokat amiket Isten Mózessel és Izraellel, az Ő népével
cselekedett, hogy kihozta az ÚR Izraelt
Egyiptomból.
2 És felvette Jethró, a Mózes apósa
Czipporát, a Mózes feleségét – miután
hazaküldte őt,
3 És az ő két fiát is, akik közül az egyik
neve Gersom, mert azt mondta: Bujdosó voltam az idegen földön;
4 A másik neve pedig Eliézer: mert az
én atyám Istene segítségemre volt nekem és megszabadított engem a fáraó
fegyverétől.
5 Eljutott tehát Jethró, a Mózes apósa
az ő fiaival és feleségével Mózeshez
a pusztába, ahol ő táborozott az Isten
hegyénél.
6 És megüzente Mózesnek: Én, Jethró,
a te apósod megyek hozzád a feleségeddel, és a két fia is vele.
7 Kiment Mózes az ő apósa elé, és
meghajtotta magát és megcsókolta őt,
és megkérdezték egymást az ő békességük felől, és bementek a sátorba.
8 És elbeszélte Mózes az ő apósának
mindazt, amit az ÚR a fáraóval és az
egyiptomiakkal cselekedett Izraelért,
és mindazokat a bajokat, amik útközben érték őket, és hogyan szabadította
meg őket az ÚR.
9 És örvendezett Jethró mindazon a jóságon, amit az ÚR Izraellel cselekedett,
akit megszabadított az egyiptombeliek
kezéből.
10 És mondta Jethró: Áldott az ÚR, aki
megszabadított titeket az egyiptomiak kezéből és a fáraó kezéből; aki megszabadította ezt a népet az egyiptomiak keze alól.
11 Most tudom, hogy nagyobb az
ÚR minden istennél, mert felette van
mindannak, amivel ők kevélykednek.
12 És Jethró, a Mózes apósa égőáldozatot és egyéb áldozatokat tett az Istennek; azután eljött Áron és Izrael minden véne, hogy kenyeret egyenek Mózes apósával az Isten előtt.
13 És történt, hogy másnap leült Mó89
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2 Mózes 18. 19.

24
5Móz 1,9;

zes, hogy ítélje a népet; a nép pedig
Mózes előtt állt reggeltől estig.
14 És amikor látta Mózes apósa mindazt, amit ő a néppel cselekedett, azt
mondta: Mi dolog ez, amit te a néppel
cselekszel? Mi az oka, hogy te egyedül
ülsz, és az egész nép előtted áll reggeltől estig.
15 És mondta Mózes az apósának:
Mert a nép hozzám jön, hogy az Istent
tudakozza.
16 Amikor ügyük akad, hozzám jönnek és törvényt teszek az ember közt
és az ő felebarátja közt; és megjelentem
nekik az Isten végzéseit és törvényeit.
17 Mózes apósa pedig mondta neki:
Nem jó dolog amit te teszel.
18 Bizony kimerülsz te is, és az egész
nép is, amely veled van, mert nehéz
neked ez a dolog, nem vagy képes azt
te magad egyedül végezni.
19 Most azért halld meg az én szavam
és tanácsot adok neked, az Isten pedig veled lesz. Te magad vidd ennek a
népnek az ügyeit az Isten elé.
20 És tanítsd őket a rendelésekre és
törvényekre, és mond meg nekik az
utat amin járjanak, és a dolgot amit
cselekedjenek.
21 Ezenfelül válassz az egész nép közül
erős férfiakat, istenfélőket, igazmondókat, akik gyűlölik a telhetetlenséget,
és tedd azokat elöljárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.
22 Hogy ítéljék a népet minden időben úgy, hogy minden nagyobb ügyet
eléd hozzanak, minden kisebb dologban pedig ők ítéljenek: könnyebbítsd
a magad terhét, és hordozzák azt veled együtt.
23 Ha ezt a dolgot megcselekszed, és
az Isten ezt parancsolja neked, megállsz, sőt még az egész nép is helyére
jut békességben.
24 És hallgatott Mózes az apósa szavára, és megcselekedte mindazokat amit
mondott.
25 És választott Mózes egész Izraelből erős férfiakat, és fejedelmekké tette
azokat a nép között, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké.
26 És ítélték a népet mindenkor, a nehéz dolgokat Mózes elé vitték, de a kis
dolgokat ők maguk ítélték meg.
90

27 Elbocsátotta Mózes az apósát, és ő
elment a hazájába.
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Izrael népe a Sinai hegy pusztájába
megy. Mózes felmegy a hegyre. Isten
megpróbálja őket, hogy engedelmesek lesznek-e mielőtt a törvényt nekik adja. A nép
engedelmességet ígér. Megparancsolja Isten Mózesnek, hogy a nép készüljön fel a
törvényadásra. Az Isten alászáll rettenetes
nagy mennydörgésekkel és villámlásokkal.
1 A harmadik hónapban, azután hogy
kijöttek Izrael fiai Egyiptom földjéről,
azon a napon érkeztek a Sinai pusztába.
2 Mert elmentek Refidimből és megérkeztek a Sinai pusztába, és tábort jártak a pusztában; tábort jártak ott az izraeliták a heggyel szemben.
3 És Mózes felment az Istenhez, és kiáltott neki az ÚR a hegyről, ezt mondva: Ezt mondd a Jákob házának, és
mondd meg az Izrael fiainak:
4 Ti láttátok, amit az egyiptomiakkal
cselekedtem, és hogyan hordoztalak
titeket sasszárnyakon, és magamhoz
hoztalak titeket.
5 Most azért ha meghallva hallgatjátok az én szavamat, és megtartjátok
az én szövetségemet, akkor bizony nekem minden nép fölött kivételesen őrzött népem lesztek: mert enyém mind
az egész föld.
6 És ti pedig nekem papok országa és
szent nemzet lesztek. Ezek azok a beszédek, amelyeket az Izrael fiainak kell
szólnod.
7 Ezért Mózes elment és szólította a
nép véneit, és eléjük tárta mindezeket
a beszédeket, amelyeket az ÚR parancsolt neki.
8 Az egész nép pedig egy akarattal felelt, és mondták: Mindent amit az ÚR
mondott megteszünk: és Mózes elvitte
az ÚRnak a nép szavát.
9 Akkor az ÚR mondta Mózesnek: Íme
én nagyon sűrű felhőben megyek hozzád, hogy a nép hallja mikor veled beszélek és higgyenek neked is mindörökké. És Mózes megmondta az ÚR
szavát a népnek.
10 Az ÚR pedig mondta Mózesnek:
Menj el a néphez és szenteld meg őket
ma és holnap, hogy a ruháikat mossák
meg;
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11 És készek legyenek harmadnapra,
mert harmadnapon leszáll az ÚR az
egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.
12 És rendelj határt a nép körül, ezt
mondva: Óvjátok magatokat és fel ne
menjetek erre a hegyre, még a szélét
se érintsétek; bármi érinti a hegyet, bizony haljon meg.
13 Ne érintse azt kéz, hanem bizony
köveztessen meg, vagy bizony nyilaztasson le; akár barom, akár ember, ne
éljen. Mikor a kürt hosszan hangzik,
akkor menjenek fel azok a hegyre.
14 Azért leszállt Mózes a hegyről a
néphez, és megszentelte a népet, és
megmosták a ruhájukat.
15 És mondta a népnek: Legyetek készen a harmadik napra, és ne közelítsetek a feleségetekhez.
16 És harmadnapon történt amikor
megvirradt, hogy mennydörgések, villámlások és nagyon sűrű felhő lett a
hegyen, és igen erős kürtzengés úgy,
hogy az egész táborbeli nép megrettent.
17 És kivezette Mózes a népet a táborból az Isten elé, és megálltak a hegy
alatt.
18 Az egész Sinai hegy pedig füstölgött, mivelhogy leszállt arra az ÚR
tűzben, és felment annak füstje, mint
a kemence füstje; és az egész hegy nagyon rengett.
19 És a kürt hosszan szólt, és egyre
nőtt és egyre hangosabb és hangosabb
lett; Mózes szólt, és az Isten szóval felelt neki.
20 Leszállt az ÚR a Sinai hegyre, a
hegy tetejére, és felhívta az ÚR Mózest
a hegy tetejére, Mózes pedig felment.
21 És mondta az ÚR Mózesnek: Menj
le és figyelmeztesd a népet, nehogy rátörjenek az ÚRra, hogy lássák őt, és sokan meghaljanak közülük.
22 Sőt még a papok is, akik az ÚR
elé mennek, szenteljék meg magukat,
hogy az ÚR rájuk ne rontson.
23 Mózes mondta az ÚRnak: Nem jöhet fel a nép a Sinai hegyre, mert azt
mondtad nekünk: Vess határt a hegynek és szenteld meg azt.
24 És mondta neki az ÚR: Menj le,
azután jöjj fel te és Áron is veled; de a
papok és a nép át ne törjön, hogy az
ÚRhoz feljöjjenek; hogy rájuk ne rontson.

25 Lement Mózes a néphez, és beszélt
velük.

20

Isten a Sinai hegy tetejéről a tíz parancsolatot adja, amiben megtanítja, hogy mi az ő akarata, mit kell cselekedniük és mit kell elhagyniuk, az engedelmeseknek minden jót ígér, az engedetleneket
büntetéssel fenyegeti.
1 És mindezeket az igéket szólta Isten,
ezt mondva:
2 Én vagyok Jehova, a te Istened, aki
kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a
szolgálat házából.
3 Ne legyenek neked más isteneid énelőttem.
4 Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót azokhoz amelyek
fenn az égben, vagy amelyek alant a
földön, vagy amelyek a vizekben, a
föld alatt vannak.
5 Ne hajolj meg azok előtt és ne szolgáld azokat, mert én vagyok Jehova, a
te Istened, féltékeny Isten, aki meglátogatom az atyák bűnét a fiakban harmad és negyedízig, azokban akik gyűlölnek engem.
6 És irgalmasságot cselekszem ezerízig
azokkal, akik engem szeretnek és az én
parancsolataimat megtartják.
7 Az ÚRnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az
ÚR büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi.
8 Megemlékezz a szombatnapról,
hogy megszenteld azt.
9 Hat napon át munkálkodj, és végezd
minden dolgodat.
10 De a hetedik napon a te URad Istened szombatja van: semmi dolgot ne
tegyél azon, se te, se fiad, se lányod,
se szolgád, se szolgálólányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon
belül van;
11 Mert hat napon teremtette az ÚR a
mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévőket, a hetedik napon
pedig megnyugodott. Azért megáldotta az ÚR a szombatot, és megszentelte azt.
12 Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj a földön, amelyet a te
URad Istened ad neked.
13 Ne ölj.
14 Ne paráználkodj.
91

2
2Móz 13,3;
5Móz 5,6;
Zsolt
81,11;
4
3Móz 26,1;
Zsolt 97,7;

7
3Móz
19,12;
Mt 5,33;
8
Ezék 20,12;
9
2Móz
23,12;
2Móz
34,21;
Lk 13,14;

11
1Móz 2,2;

12
Mt 15,4;
Ef 6,2;
13
Mt 5,21;
14
Mt 5,27;

2 Mózes 20. 21.

17
Róm 7,7;

19
5Móz 5,25;
Zsid 12,19;

21
2Móz 19,17;
Zsid 12,18;

24
2Móz 27,1;
2Móz 38,1;

25
5Móz 27,5;
Józs
8,30-31;

15 Ne lopj.
16 Ne mondj felebarátod ellen hamis
tanúbizonyságot.
17 Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
18 Mind az egész nép pedig látta a
mennydörgéseket és a villámlásokat, a
kürt szavát és a hegyet füstölögni, és
ezeket látva a nép megrémült, és távolabb álltak.
19 És mondták Mózesnek: Te beszélj
velünk és mi meghallgatunk, de ne beszéljen nekünk az Isten, hogy meg ne
haljunk.
20 Mózes pedig felelt a népnek: Ne
féljetek, mert azért jött az Isten, hogy
megkísértsen titeket, hogy az Ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.
21 Azért a nép távol állt, Mózes pedig
közelebb ment a felhőhöz, melyben az
Isten volt.
22 És mondta az ÚR Mózesnek: Ezt
mondd Izrael fiainak: Ti láttátok, hogy
a mennyből szóltam nektek:
23 Ne csináljatok énmellettem ezüstisteneket, és aranyisteneket se csináljatok magatoknak.
24 Földből csinálj nekem oltárt, és azon
áldozd a te egészen égő- és hálaadó áldozatodat, a juhaidat és ökreidet: és
minden helyen, ahol akarom, hogy a
nevemről megemlékezzetek, tehozzád
megyek és megáldalak téged.
25 Ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd azt faragott kőből:
mert amint a te kőfaragóvasadat ráveted, megfertőzöd azt.
26 Lépcsőkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne
fedeztessen azon.

21

Az Isten Mózes által ad a külső dolgok felől polgári törvényeket, amel�lyel azt akarja, hogy a külső emberi társaság is élhessen Izrael országában.

2
5Móz
15,12;
Jer 34,14;

1 Ezek pedig az ítéletek, amelyeket adj
eléjük:
2 Mikor héber szolgát vásárolsz, hat
esztendeig szolgáljon, a hetedik esztendőben pedig engedd szabadon ingyen.
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3 Ha egymaga jött, egymaga menjen
el; ha pedig nős volt, a felesége is menjen el vele.
4 Ha az ura adott neki feleséget, és ő fiakat vagy lányokat szült neki: az as�szony az ő gyermekeivel együtt legyen
az uráé, ő pedig menjen el egymaga.
5 Hogyha a szolga bizony azt mondaná: Szeretem az én uramat, az én feleségemet és fiaimat, nem akarok szabadon elmenni.
6 Akkor vigye őt a gazdája a bírák elé
és állítsa az ajtóhoz, vagy az ajtófélhez,
és a gazdája fúrja át az ő fülét árral, és
szolgálja őt mindörökké.
7 És ha valaki az ő lányát szolgálónak
adja el, ne úgy menjen el, mint ahogy a
szolgák mennek.
8 Ha az ő ura szemei előtt gonosznak
látszik, hogy őt eljegyezze magának,
tehát engedje, hogy váltsák meg: ne legyen hatalma arra, hogy idegen népnek eladja őt, mert ő hamisan cselekedett vele.
9 Hogyha az ő fiának jegyzi el őt, a
lányok törvénye szerint cselekedjen
vele.
10 Ha másikat vesz magának ezenfelül:
ennek az ételét, a ruházatát és a házastársi együtthálást ne csökkentse.
11 Ha ezt a hármat nem cselekszi vele:
engedje el szabadon, minden fizetés
nélkül.
12 Aki úgy megver valakit, hogy az
meghal, bizony öljék meg.
13 De aki nem vadászott a másikra, hanem az Isten vetette azt annak a kezébe, helyet rendelek neked, ahová az elmeneküljön.
14 Mikor pedig valaki öntelten felebarátja ellen megy, hogy megölje azt álnoksággal, az én oltáromtól is vidd el
azt a halálra.
15 Aki megveri az ő atyját vagy anyját,
bizony öljék meg.
16 Aki embert lop és eladja azt, vagy az
ő kezében találják, bizony öljék meg.
17 Aki az ő atyját vagy anyját szidalmazza, bizony öljék meg.
18 És mikor az emberek veszekednek, és megüti az egyik a másikat kővel vagy az öklével, és az nem hal meg,
hanem ágynak esik:
19 Ha felkel és kinn jár az ő mankóján,
ártatlan legyen az, aki megverte őt; de

5
5Móz
15,16;

12
3Móz 24,17;

17
3Móz 20,9;
Péld 20,20;
Mt 15,4;
Mrk 7,10;

2 Mózes 21. 22.

24
3Móz
24,20;
5Móz
19,21;
Bír 1,6-7;
Mt 5,38;
Mt 7,2;
Lk 6,38;

28
1Móz 9,5;

az ő fekvése kárát fizesse meg, és bizony gyógyíttassa meg.
20 Ha pedig valaki úgy üti meg az ő
szolgáját vagy szolgálólányát bottal,
hogy az meghal a keze alatt, bizony
büntessék meg.
21 De ha egy vagy két napig életben
van, ne büntessék meg, mert az ő pénze az.
22 Amikor az emberek veszekednek
és terhes asszonyt sértenek meg úgy,
hogy idő előtt szül, de nem történik
veszedelem: bizony büntessék meg,
ahogy az asszony férje ráveti arra, és
fizessen, ahogy a bírák döntenek.
23 Ha pedig veszedelem következik
abból, akkor lelket adj lélekért.
24 Szemet szemért, fogat fogért, kezet
kézért, lábat lábért;
25 Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért.
26 Ha valaki az ő szolgája szemét,
vagy szolgálólánya szemét úgy üti
meg, hogy azt elveszti, engedje azt
szabadon az ő szeméért.
27 Ha az ő szolgája fogát, vagy szolgálólánya fogát üti ki, engedje azt szabadon az ő fogáért.
28 Mikor férfit vagy asszonyt öklel
meg egy ökör úgy, hogy meghal: bizony kövezzék meg azt az ökröt és a
húsát meg ne egyék; de az ökör ura ártatlan.
29 De ha az ökör azelőtt is öklelős
volt, és az ő urát megintették, de mégsem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt
ölt meg: az ökröt kövezzék meg, és az
urát öljék meg.
30 Hogyha az élet váltságát szabják ki
rá, adja meg az ő lelke váltságát úgy,
ahogy azt kiszabták rá.
31 Ugyanezen törvény szerint büntessék, ha valakinek fiát vagy lányát ökleli meg.
32 Ha szolgát vagy szolgálólányt öklel meg az ökör, adjon harminc ezüst
siklust az ő urának, az ökröt pedig kövezzék meg.
33 Ha valaki vermet nyit meg, vagy ha
valaki vermet ás és nem fedi azt be, és
ökör vagy szamár esik abba:
34 A verem ura pénzzel fizesse meg
azt: a hulla pedig legyen az övé.
35 És mikor valakinek ökre a másik
ember ökrét megökleli úgy, hogy meghal: adják el az eleven ökröt és az árát

osszák meg, és a meghalt ökröt is os�szák meg.
36 Vagy ha tudta azelőtt, hogy az az
ökör öklelős, mégsem őrizte azt, adjon az ő ura az ökörért ökröt, a meghalt pedig legyen az övé.

22

Ebben a részben a külső dolgokról
való polgári törvényeket rendeli Isten az izraelieknek.

1 Mikor valaki ökröt vagy juhot lop, és
megöli vagy eladja azt: öt ökröt fizessen egy ökörért, és négy juhot egy juhért.
2 Ha házfeltörésen kapják a tolvajt, és
úgy megverik, hogy meghal, nincs vér
rajta.
3 Ha pedig a nap felkelt őrá, vér van
rajta, bizony fizessen; ha nem tudja
megfizetni, adják el őt a lopásáért.
4 Ha bizony elevenen megtalálják a kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár
szamár, akár juh legyen: kétannyit fizessen érte.
5 Mikor valaki szántóföldet vagy szőlőt etet le úgy, hogy ráereszti a barmát,
és lelegelteti más szántóföldjét: szántóföldje javából és szőlője javából fizesse meg a kárt.
6 Mikor tűz támad és tövisbe kap, és
megégeti a gabonarakásokat, vagy a
lábon álló gabonát, vagy a mező termését: aki a tüzet gyújtotta bizony fizesse meg azt ami megégett.
7 Ha valaki pénzt vagy edényeket ad
felebarátjának megőrzésre, és ellopják
annak az embernek házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétszer an�nyit.
8 Ha nem találják meg a tolvajt, a ház
gazdáját vigyék a bírák elé: hogy nem
nyújtotta-e ki kezét az ő felebarátja vagyonára.
9 Akármiért van versengés, ökör, szamár, juh, öltözet felől, vagy elveszett
vagyon felől, mikor valaki azt mondja: ez a tolvaj; mindkettőjük ügye a bírák elé menjen, és akit a bírák bűnössé
tesznek, adjon kétszer annyit az ő felebarátjának.
10 Ha valaki szamarat, vagy ökröt,
vagy bárányt, vagy akármiféle barmot
ad az ő felebarátjának megőrzésre, és
az elhullik, vagy megsérül vagy elhajtják, úgy hogy senki sem látta:
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1
2Sám 12,6;

2 Mózes 22. 23.

18
5Móz
18,10-11;
19
3Móz
18,23;
3Móz
20,15;
20
5Móz
17,2-5;
21
3Móz
19,34;
22
Zak 7,10;
25
3Móz
25,36-37;
5Móz
23,19-20;
Zsolt 15,5;
Péld 28,8;
Ezék 18,8;
26
5Móz
24,12-13;
28
ApCsel
23,3-5;
29
2Móz 13,2;
2Móz
13,12;
2Móz
23,19;
Ezék 44,30;

11 Az ISTENre való esküvés legyen
mindkettő között, hogy nem tette kezét az ő felebarátja marhájára, és fogadja el azt annak ura, és ne fizessen
a másik.
12 Hogyha bizony ellopták tőle a marhát, fizesse meg az urának.
13 Ha bizony szaggatott, hozza be azt
bizonyságul, ne fizesse meg a szaggatottat.
14 Ha pedig valaki elkér valamit az ő
felebarátjától, és az megsérül vagy
meghal az ő ura távollétében: fizesse
meg a kárt.
15 Ha az ura vele van, ne fizesse meg;
ha bérbe adatott, menjen a bérébe.
16 Ha valaki olyan szűz lányt csábít
el aki nincs eljegyezve másnak, és vele
hál, adja meg jegyajándékát és vegye
el őt feleségül.
17 Ha annak atyja bizony nem akarja őt neki adni, a lányok jegyajándéka
szerint adjon neki pénzt.
18 Varázsló asszonyt ne hagyj életben.
19 Mindenki aki barommal közösül,
bizony haljon meg.
20 Aki idegen isteneknek áldozik, és
nem csak egyedül az ÚRnak, egészen
vesszen el.
21 A jövevényen ne hatalmaskodj, és
ne nyomorgasd azt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.
22 Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
23 Ha bizony megnyomorgatod őt:
(mert bizony ha hozzám kiált, bizony
meghallgatom annak kiáltását.)
24 Felgerjed az én haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyek lesznek, a ti gyermekeitek árvák.
25 Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek, aki veled van,
ne legyél számára olyan mint az uzsorás, ne vessetek rá uzsorát.
26 Ha zálogba veszed felebarátod felső ruháját: naplemente előtt add vis�sza azt neki,
27 Mert az az ő öltözete csak, a bőrének az a leple, amiben hál, és úgy lesz,
ha hozzám kiált, meghallgatom: mert
én irgalmas vagyok.
28 A bírákat ne szidalmazd, és a néped
között lévő fejedelmet meg ne átkozd.
29 A te megért gabonád és borod első
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zsengéjét ne halogasd megadni: fiaid
közül az elsőszülöttet nekem add.
30 Így cselekedj a te ökreiddel és juhaiddal: hét napig legyen az ő anyjával, a
nyolcadik napon nekem add azt.
31 Szent emberek legyetek előttem; a
mezőn széttépett húst meg ne egyétek,
az ebnek vessétek azt.

30
3Móz
22,27;
31
3Móz 22,8;
Ezék 44,31;

23

Isten törvényt ad a bosszúról, az
ellenségeinkkel való jótettekről, az
ítéletekről, a gabona mezőn hagyásáról, a
szombatról, a három nagy ünnepről és a
bálványokról; és parancsolja, hogy semmilyen szövetséget ne tartsanak a pogányokkal és azok bálványaival.
1 Hazug hírt ne hordozz; és az istentelen embernek ne add a kezed a hazugság szerzésre, hogy tanúja legyél.
2 Ne kövesd a sokaságot a gonoszságra, és ne szólj az ügyben a sokaság
mellé hajolva, annak elfordítására.
3 A szegény személyére ne nézz az ő
ügyében.
4 Mikor rátalálsz az ellenséged eltévedt ökrére vagy szamarára: bizony
hajtsd vissza neki.
5 Ha látod, hogy annak szamara aki téged gyűlöl, lefekszik az ő terhe alatt,
vajon segítség nélkül hagynád-e? Vele
együtt biztosan segíteni fogsz annak.
6 A te szegényed ítéletét el ne fordítsd
az ő ügyében.
7 A hamis beszédtől távozz el, az ártatlant és az igazat meg ne öld, mert nem
védem a gonoszt.
8 Ajándékot ne végy: mert az ajándék
megvakítja a szemeseket is, és az igazak szavát elfordítja.
9 A jövevényt meg ne nyomorítsd,
mert ti ismeritek a jövevények lelkét,
mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjében.
10 Hat esztendeig vesd be a te földedet, és takarítsd be annak hasznát.
11 A hetedik esztendőben hagyd nyugodni azt, és hagyd el azt, hogy egyék
meg azt a te néped szegényei; a maradékát pedig egye meg a mező vadja. Így cselekedj a te szőlőddel és olajfáddal is.
12 Hat napon át végezd a te dolgaidat,
a hetedik napon pedig nyugodj meg,
hogy megnyugodjon a te ökröd és sza-

3
3Móz
19,15;
4
5Móz
22,1-2;
Lk 6,27;
Fil 2,4;
5
5Móz 22,4;
6
5Móz 27,19;

8
5Móz
16,19;
1Sám 8,3;
Péld 19,6;
Préd 7,7;
9
2Móz
22,21;
3Móz
19,33;
5Móz 24,17;
11
3Móz
25,4-5;

12
2Móz 20,8;
2Móz
31,13-14;

2 Mózes 23. 24.
13
4Móz
32,38;
Józs 23,7;
Zsolt 16,4;
Hós 2,16;
Zak 13,2;
15
2Móz
12,14-15;
2Móz 13,3;
2Móz
34,20;
5Móz
16,16;

19
2Móz
34,26;

20
2Móz
14,19;
2Móz 33,2;
4Móz
20,16;
Ésa 63,9;

22
1Móz 12,3;

24
3Móz 18,3;

25
2Móz
15,26;
5Móz 7,15;

marad, és megnyugodjon a te szolgálólányod fia és a jövevény.
13 Mindazt amit mondtam nektek,
tartsátok meg, és más istenek nevét ne
említsétek, és ne hallatsszon a ti szátokból.
14 Esztendőnként háromszor szentelj
nekem ünnepet.
15 A kovásztalan kenyér ünnepét
tartsd meg; hét napon egyél kovásztalan kenyeret, (ahogy megparancsoltam neked), az Abib hónap rendelt
idejében, (mert akkor jöttél ki Egyiptomból) és üresen senki ne jelenjen
meg előttem.
16 Tartsd meg a te munkád zsengéjének
aratási ünnepét is, melyet vetettél a
meződben, és a te mezei munkád betakarítása ünnepét is az esztendő végén.
17 Minden esztendőben minden férfid
háromszor jelenjen meg az Úr ISTEN
színe előtt.
18 Az én áldozatomra való vért ki ne
ontsd kovászos kenyérrel, és meg ne
maradjon az én áldozatomra való kövérség reggelig.
19 A te földed első gyümölcsét, annak
zsengéjét vidd be a te URad Istened
házába. Ne főzd meg a gidát az ő anyja tejében.
20 Íme Angyalt küldök előtted, hogy
megőrizzen téged az úton, és bevigyen
téged arra a helyre amelyet készítettem.
21 Őrizd magad tőle, és hallgass az ő
szavára, ne bosszantsd őt: mert nem
nézi el a ti bűneiteket, mert az én nevem van őbenne.
22 Mert ha meghallgatva hallgatod az
ő szavát, és mindazokat megcselekszed amelyeket mondok: ellenfele leszek azoknak akik a te ellenfeleid, és
szorítom azt aki téged szorít.
23 Mert az én Angyalom előtted
megy és bevisz téged az emoreusok,
hitteusok, perizeusok, kananeusok,
hivveusok és jebuzeusok földjére, és
kivágom őket.
24 Ne imádd azok isteneit és ne szolgáld azokat, és ne cselekedj az ő cselekedeteik szerint; hanem bizony rontsd
le azokat, és bizony törd szét az ő bálványukat.
25 Hanem szolgáljátok az URat, a ti Isteneteket, és megáldja a te kenyeredet

és vizedet; és elveszem közüled a betegséget.
26 Nem lesz aki idétlent szül, sem
meddő a te földedben, és a napjaid számát betöltöm.
27 Az én félelmemet bocsátom el előtted, és lerombolok minden népet
amerre mész, és minden ellenségedet
megfutamítom előtted.
28 És elbocsátom előtted a darazsat, és
kiűzi előled a hivveust, kananeust és a
hitteust.
29 Nem űzöm ki őket előled egy esztendőben, hogy a föld el ne pusztuljon,
és meg ne sokasodjon ellened a mező
vadja.
30 Lassan-lassan űzöm ki őket előled,
amíg megszaporodsz, és a földet bírhatod.
31 A határod a Vörös tengertől fogva
a filiszteusok tengeréig teszem, és a
pusztától fogva a folyóvízig: mert a ti
kezetekbe adom a föld lakosait, és kiűzöd azokat magad elől.
32 Ne köss velük és az ő isteneikkel
szövetséget.
33 Ne lakjanak a te földeden, hogy
bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mikor az ő isteneiket szolgálnád, mert
tőrként lenne az neked.
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5Móz 7,14;
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2Móz
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Józs 10,10;
28
5Móz 7,20;
Józs 24,12;

31
4Móz
34,3-4;
32
2Móz
34,12;
2Móz
34,15;
5Móz 7,2;
33
Józs 23,13;
Bír 2,3;
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Isten leküldi Mózest a hegyről, hogy
a törvényeket a nép elé vigye, és ezután visszamenjen. A népnek átadja Isten törvényeit, a sokaság elfogadja és vérrel megszenteli, majd Isten és a nép közötti szövetséget megerősíti, azután felmegy a
hegyre és szólítja őt Isten; negyven nap és
éjjel ott van.
1 És mondta Mózesnek: Gyere fel az
ÚRhoz te és Áron, Nádáb és Abihu, és
az Izrael vénei közül hetvenen, és hajtsátok meg magatokat távol.
2 És csak maga Mózes közeledjen az
ÚRhoz, a többiek pedig ne közeledjenek, a nép se jöjjön fel vele.
3 Lement azért Mózes a hegyről, és
megbeszélte a néppel az ÚR minden szavát és minden törvényét; és
az egész nép egyenlő szóval felelt, ezt
mondva: Mindazokat a szavakat amit
szólt az ÚR, megcselekedjük.
4 Megírta Mózes az ÚR minden beszédét; felkelt jó reggel és oltárt épített a
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2Móz 19,8;
2Móz 24,7;
5Móz 5,27;

2 Mózes 24. 25.

8
Zsid 9,20;
1Pét 1,2;

17
Zsid 12,29;

hegy alatt, és tizenkét oszlopot, Izrael
tizenkét nemzetsége szerint.
5 Azután elküldte Izrael fiainak ifjait, és áldoztak egészen égőáldozatokat, és hálaadó áldozatul tulkokat öltek az ÚRnak.
6 Mózes vette a vér felét, és a medencékbe öntötte; a vér másik felét pedig
az oltárra hintette.
7 Azután vette a szövetség könyvét, és
felolvasta a nép hallatára; és ők mondták: Mindent megteszünk amit az ÚR
parancsolt, és engedelmeskedünk.
8 Mózes pedig vette azt a vért, és ráhintette a népre, és mondta: Íme a szövetség vére, amelyet az ÚR kötött veletek, mindezek a beszédek szerint.
9 Azután felment Mózes és Áron,
Nádáb és Abihu, és az Izrael vénei közül hetvenen;
10 És látták az Izrael Istenét: és az Ő lábai alatt, mint valami zafírkőtalapzat,
az ég tisztaságával.
11 Izrael fiainak véneire pedig nem tette a kezét: látták ugyan az Istent, mégis
ettek és ittak.
12 Akkor mondta az ÚR Mózesnek:
Gyere fel hozzám a hegyre, és legyél
ott. És adok neked kőtáblákat, a törvényt és a parancsolatot, amiket írtam,
hogy azokra megtaníttassanak.
13 Felkelt azért Mózes és az ő szolgája
Józsué, és felment Mózes az Isten hegyére.
14 A véneknek pedig mondta: Maradjatok nekünk itt, amíg visszatérünk
hozzátok: Itt van Áron és Húr veletek;
ha valakinek valami ügye lesz, hozzájuk menjen.
15 És felment Mózes a hegyre; és a felhő elborította a hegyet.
16 És az ÚR dicsősége a Sinai hegyen
lakott, és befedte azt a felhő hat napon
át; és szólította a hetedik napon Mózest a felhő közepéből.
17 És az ÚR dicsőségének látása olyan
volt a hegy tetején az Izrael fiai szeme
előtt, mint a megemésztő tűz.
18 És bement Mózes a felhő közepébe,
és felment a hegyre; és Mózes a hegyen
volt negyven nap és negyven éjjel.
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Isten megparancsolja Mózesnek,
hogy az Izrael nemzetségének mondja meg, hogy minden ember adjon az ő vagyonából az Isten sátrának építésére, sza96

bad akaratából. Megírja Mózes a szent
láda, a kegyelem táblái, a kérubok, az asztalok és lámpatartók formáját.
1 Akkor szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, hogy hozzanak nekem ajándékot minden embertől, aki az ő szíve szabad akaratából az
adakozásra hajlik, vegyétek az én ajándékomat.
3 Ez pedig az ajándék, amit vegyetek
tőlük: arany, ezüst és réz.
4 Kék, vörös, karmazsin színű selymet,
fehér selymet, és kecskeszőrt.
5 Vörösre festett kosbőröket, és borzbőröket, és sittimfákat.
6 Olajat a világításra, fűszereket a kenet olajába, és fűszereket a jóillatú
füsthöz.
7 Ónix köveket, és foglalni való köveket az efódra és a hósenre.
8 És készítsenek nekem szent hajlékot,
hogy köztük lakozzam.
9 Mindent úgy csináljatok, ahogy én
neked a sátor formáját megmutatom,
és annak minden edényének formáját
is úgy csináljátok.
10 És csináljanak egy ládát sittimfából;
harmadfél sing hosszút, másfél sing
széleset, és másfél sing magasat.
11 Borítsd be azt tiszta arannyal, belül
és kívül borítsd be azt, és csinálj arra
körbe aranypártázatot.
12 És önts annak négy aranykarikát,
és csináld azokat az ő négy szegletére,
egyik oldalára is két karikát, a másik
oldalára is két karikát.
13 Csinálj rudakat is sittimfából, és
azokat is borítsd be arannyal.
14 A rudakat dugd a láda oldalain lévő
karikákba, hogy azoknál fogva hordozzák a ládát.
15 A láda karikáiban álljanak a rudak;
el ne vegyék onnan.
16 És tetesd a ládába a bizonyságot,
amit adni fogok neked.
17 Csinálj kegyelem táblát is tiszta
aranyból: harmadfél sing hosszút, és
másfél sing széleset.
18 Csinálj két kérubot is a kegyelem
táblájának két végére, merő aranyból
vert munkával.
19 Az egyik kérubot csináld az egyik
végére innen, a másik kérubot a másik végére onnan: a kegyelem táblájá-
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2 Mózes 25. 26.
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2Móz 37,9;
Zsid 9,5;

21
Zsid
9,4-5;
22
4Móz 7,89;

31
2Móz 37,17;

ból formáljátok ki a kérubokat annak
két végén.
20 A két kérub szárnya legyen kiterjesztve fölfelé úgy, hogy a kegyelem
tábláját a szárnyaikkal befedezzék,
arccal egymásnak; a kérubok arcai a
kegyelem táblájára nézzenek.
21 A kegyelem tábláját tedd a ládára felül, a ládába tedd a bizonyságot,
amit adni fogok neked.
22 És ott leszek veled szemben, és szólok veled a kegyelem táblájáról, a két
kérub közül, amelyek a bizonyságtétel ládája felett vannak, mindazokról,
amelyeket általad parancsolok az Izrael fiainak.
23 Csinálj asztalt is sittimfából, két
sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat.
24 És borítsd be azt tiszta arannyal, és
csinálj rá körbe aranypártázatot.
25 Csinálj rá körbe egy tenyérnyi karéjt is, és a karéjára felül helyezz körbe
aranypártázatot.
26 Ezenfelül csinálj neki négy aranykarikát, és helyezd a karikákat a négy
szegletére, amik annak négy lábánál
vannak.
27 A karéjjal szemben legyenek a karikák, melyekbe a rudakat behelyezik,
hogy hordozhassák az asztalt.
28 Azokat a rudakat is sittimfából
csináld és arannyal borítsd be, hogy
azoknál fogva hordozzák az asztalt.
29 Azonfelül készítsd el az asztal tálait,
tömjéntartóit, annak fedeleit és tisztítóit, amivel lefedik azokat, mindet tiszta
aranyból csináld.
30 És tegyél arra az asztalra kenyereket, amelyek mindenkor előttem állnak.
31 Csinálj azonfelül lámpatartót tiszta aranyból: merő aranyból vert legyen
az a lámpatartó: annak szára, ága, pohárkái, tálacskái és virágai ugyanabból
legyenek.
32 Hat ág jöjjön ki az oldalán: a lámpatartó egyik oldalából is három ág,
ugyanaz a lámpatartó másik oldalából
is három ág.
33 Három mandulavirág formájú tálacska az egyik ágon, gombbal és virággal együtt; és három mandulavirág formájú tálacska a másik ágon is,
gombbal és virággal együtt; így legyen

mind a hat ágon, amelyek a lámpatartóból kijönnek.
34 A lámpatartón négy mandulavirág
formájú tálacska legyen, gombjaival és
virágaival.
35 És a belőle kijövő két ága alatt is egy
gomb legyen, a másik belőle kijövő két
ág alatt is egy gomb legyen abból, és
gomb legyen a harmadik belőle kijövő
két ág alatt is: így legyen a lámpatartóból kijövő mind a hat ága alatt.
36 Azoknak gombjai, és azoknak ágai
önmagából legyenek: mindenestől
egy merőn vert munka legyen, tiszta
aranyból.
37 Csinálj hét szövétneket is a lámpáshoz, amiket magasan tegyenek fel,
hogy mindenfelé világosságot adjon.
38 Hamvvevőit is és annak köpőit tiszta aranyból csináld.
39 Egy talentum tiszta aranyból csinálják azt, minden edényeivel együtt.
40 Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely ezen a hegyen mutattatott neked.

40
ApCsel
7,44;
Zsid 8,5;
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Isten elmondja Mózesnek, hogy a
szent hajlékot milyen kárpitból és
deszkából csinálják, és a tartószerkezetet
hogyan csinálják a Szentek Szentje elé.
Hová helyezzék a ládát, a kegyelem tábláját, az asztalt és a lámpatartókat.
1 A sátort pedig tíz kárpitból csináld,
fehér visszált selyemből, kék, vörös és
karmazsin színű selyemből és mestermunkával csinálj kérubokat.
2 Egy-egy kárpit hossza huszonnyolc
sing legyen, egy-egy kárpit szélessége pedig négy sing; egy mértéke legyen
mindegyik kárpitnak.
3 Öt kárpit legyen egymással egybefoglalva, ismét öt kárpit egymással
egybefoglalva.
4 Csinálj hurkokat kék selyemből az
első kárpit szélén, amely felől a másikkal egybe kell foglalni; úgy csináld a
másik kárpit szélén is, a második egybefoglalásban.
5 Ötven hurkot csinálj az egyik kárpiton, és ötven hurkot csinálj annak
a kárpitnak szélén is, ahol a második
egybefoglalás van, ahol a kötők összefogják az egyiket a másikkal.
6 Csinálj ötven aranyhorgocskát is, és
ezekkel a horgocskákkal foglald egybe
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36,7-8;

2 Mózes 26.
7
2Móz
36,13;
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2Móz
36,18;
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2Móz
36,19;

a kárpitokat, egyiket a másikkal, hogy
egy sátor legyen.
7 Ezután csinálj kecskeszőrből kárpitokat a sátor befedezésére; tizenegy ilyen
kárpitot csinálj.
8 Egy kárpit hossza harminc sing legyen, szélessége pedig egy kárpitnak
négy sing; egy mértéke legyen mind a
tizenegy kárpitnak.
9 És foglald egybe az öt kárpitot külön,
és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot pedig kétrét hajtsd a sátor elejére.
10 És csinálj ötven hurkot is az egyik
kárpit szélén, ahol egybe kell foglalni
a másikkal, újra ötven hurkot annak a
kárpitnak a szélén is, ahol a második
egybefoglalás van.
11 Csinálj ötven rézhorgocskát is, és
akaszd a horgocskákat a hurkokba, és
foglald egybe a kárpitokat, hogy egy
sátor legyen.
12 A sátor kárpitjának megmaradó részét, a megmaradó kárpit felét ereszd
le a sátor hátsó részén.
13 Amennyivel a sátor kárpitjai hos�szabbak, egy felől is egy singgel, másfelől is egy singgel, a sátor oldalán
ereszd le, mind egyfelől, mind másfelől, hogy befedje azt.
14 Csinálj a sátornak fedelet is megvörösített kosbőrből: ezenfelül csinálj fedelet a sátor fölé borzbőrből.
15 Csinálj a hajlékhoz deszkákat is
sittimfából, felállítva.
16 A deszka magassága tíz sing legyen; a deszkák szélessége pedig másfél sing legyen.
17 Mindegyik deszkának két csapja legyen, létra formára alkotva egymással
szemben: a hajlék minden deszkáját
így csináld.
18 A deszkákat pedig így csináld a hajlékhoz: húsz deszkát a déli oldalra,
délfelé.
19 A húsz deszka alá pedig negyven
ezüsttalpat csinálj, két talpat egy-egy
deszka alá, annak két csapjához képest; megint két talpat egy-egy deszka
alá, a két csapjához képest.
20 A sátor másik oldalának is, észak felől húsz deszkát.
21 És azokhoz is negyven ezüsttalpat;
két talpat egy deszka alá, megint két
talpat egy deszka alá.
22 A sátor nyugati oldalaként pedig
csinálj hat deszkát.
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23 A sátor szegletének pártázatára két
deszkát csinálj mind a két szegletén.
24 Melyek alulról mind a tetejéig kettesével legyenek egy karikába foglalva: így csináld a két deszkát a hajlék
két szegletén.
25 Legyen azért nyolc deszka, és azokhoz tizenhat ezüsttalp; két talp az
egyik deszka alatt, és két talp a másik
deszka alatt.
26 Csinálj rudakat is sittimfából; öt rúd
legyen a sátor egyik oldalának deszkáihoz.
27 És öt rudat a sátor másik oldalának
deszkáihoz; és a sátor nyugati oldalának deszkáihoz is öt rudat hátulról.
28 A középső rudat a deszkák közepén
bocsásd át, egyik végétől fogva a hajlék
másik végéig érjen.
29 A deszkákat pedig borítsd be aran�nyal, és csinálj aranyból karikákat is
a deszkákba, amelyeken átbocsátod
a rudakat; a rudakat pedig borítsd be
arannyal.
30 És állítsd fel azt a sátort annak rendje szerint, ahogy a hegyen neked megmutattatott.
31 És csinálj függönyt is kék, vörös,
karmazsin színű, és fehér visszált selyemből, mestermunkával, kérubokkal
csináld azt.
32 És függeszd azt négy sittimfából
csinált oszlopra, amelyek arannyal legyenek beborítva, aranyhorgai és négy
ezüsttalpa legyen.
33 És horgokra függeszd azt a függönyt, és vidd a függöny mögé a bizonyságtétel ládáját: és az a függöny
választja el nektek a szenthelyet a
szentek szentjétől.
34 Azután helyezd a kegyelem tábláját a bizonyságtétel ládájának tetejére,
a szentek szentjébe.
35 Az asztalt helyezd a függönyön kívül, és a lámpatartót az asztallal szemben, a sátor déli oldalába; az asztalt pedig tedd az északi oldalba.
36 Csinálj függönyt is a sátor ajtajára,
kék, vörös, karmazsin és fehér visszált
selyemből, hímzőmunkával.
37 A függönynek pedig csinálj öt oszlopot sittimfából, és borítsd be azokat
arannyal; azoknak horgai is aranyból
legyenek, és önts azoknak rézből öt
talpat.
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Megmondja Isten Mózesnek az oltár, a hajlék tornáca és annak kárpitjának, oszlopainak formáját, hogy milyen formára csinálják. A világításra való
olajat is megparancsolja.

1
2Móz 38,1;

9
2Móz 38,9;

1 Csinálj oltárt is sittimfából, öt sing
hosszú és öt sing széles legyen; négyszögű legyen az oltár, és magassága
három sing legyen.
2 Négy szarvat is csinálj a négy szegletére, amik önmagából legyenek, és borítsd be rézzel.
3 Fazekakat is csinálj annak hamuja kihordására, seprőket, medencéket, villákat és fogókat: minden szerszámát
rézből csináld.
4 Csinálj ahhoz háló forma rostélyt is
rézből, és csinálj a hálóra négy rézkarikát annak négy szegletére.
5 És tedd azt az oltár párkányzata alá
alulról úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen.
6 Csinálj az oltárhoz rudakat is,
sittimfa rudakat, és borítsd be azokat
rézzel.
7 És dugják a rudakat a karikákba, és
legyenek azok a rudak az oltár két oldalán, mikor azt hordozzák.
8 Üregesre csináld azt, deszkákból;
ahogy neked a hegyen mutattatott,
úgy csinálják.
9 Csinálj udvart is a sátornak dél felől,
fehér visszált selyemből csináld a kárpitot, egyik oldalának hossza száz sing
legyen.
10 Annak legyen húsz oszlopa, és azoknak húsz réztalpai, és ezek horgai a karikáival együtt ezüstből legyenek.
11 Ugyanúgy az észak felőli oldalának hossza legyen száz sing kárpit, annak is húsz oszlopa legyen, húsz réztalpa, azok horgai és karikái ezüstből
legyenek.
12 Az udvar szélességéhez pedig nyugat felől ötven sing kárpit legyen; ahhoz tíz oszlop és tíz talp.
13 Az udvar szélessége kelet felől is ötven sing.
14 Egy oldalra tizenöt sing kárpit legyen; ehhez három oszlop és három
talp.
15 A másik oldalról is tizenöt sing kárpit: ehhez is három oszlop és három
talp.
16 Az udvar kapuján pedig húsz sing

2 Mózes 27. 28.
függöny legyen, kék, vörös, karmazsin színű és fehér visszált selyemből,
hímzőmunkával: ehhez négy oszlop és
négy talp.
17 Az udvar minden oszlopát ezüst átkötők vegyék körül, azok horgai ezüstből, a talpaik rézből legyenek.
18 Az udvar hossza száz sing, és szélessége ötven mindenütt, magassága öt sing, visszált fehér selyemből, és
oszlopaik talpa rézből.
19 A sátor minden szolgálatára való
edénye és annak minden szege, az udvar minden szegeivel együtt rézből legyenek.
20 Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, megtört faolajat világításra, hogy szüntelen égő világosságot szerezhessenek.
21 Áron és az ő fiai készítsék azokat a
gyülekezet sátrában, a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, hogy
égjenek estétől fogva mind reggelig az
ÚR előtt. Örökkévaló rendtartás legyen ez az ő nemzetségüknek, amelyet
meg kell tartaniuk az Izrael fiainak.
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Isten megparancsolja Mózesnek,
hogy Áront és az ő fiait válassza el
a papi méltóságra és ehhez való ékes ruhát
csináltasson.
1 Te pedig hívasd magadhoz a te
atyádfiát, Áront, és az ő fiait vele
együtt az Izrael fiai közül, hogy papjaim legyenek: Áron, Nádáb, Abihu,
Eleázár, Ithamár, Áron fiai.
2 És csinálj szent ruhákat Áronnak, a te
atyádfiának, dicsőségre és ékességre.
3 Te ezért parancsold meg a bölcs szívűeknek, akiket betöltöttem a bölcsesség szellemével, hogy csinálják meg
Áron ruháit az ő felszentelésére, hogy
nekem papom legyen.
4 Ezek pedig a ruhák, amelyeket csinálniuk kell: mellre való hósen, efód,
palást, szorosszemes alsóruha, süveg
és öv: ezeket a szent ruhákat csinálják
Áronnak, a te atyádfiának és az ő fiainak, hogy szolgáljanak engem a papi
szolgálatban.
5 Ezért vegyenek ezekhez aranyat, kék
selymet, vörös, karmazsin színű és fehér selymet.
6 És csinálják az efódot aranyból, kék,
99

1
3Móz 8,2;
4Móz
17,2-9;
4Móz 18,7;
2Krón
26,18-21;
2Krón
29,11;
Zsid 5,4;

6
2Móz 39,2;

2 Mózes 28.

15
2Móz 39,8;

vörös, karmazsin színű és fehér selyemből, szövött mestermunkával.
7 A vállán lévő két váll-lap vége össze
legyen kapcsolva.
8 Az efód öve, mely az efódon van,
ugyanúgy mint a ruha, aranyból, kék,
vörös, karmazsin színű és visszált fehér selyemből legyen.
9 Azután vegyél két ónixkövet, és
metszd fel azokra Izrael fiainak neveit.
10 Hatnak nevét az egyik kőre, a másik
hat nevét pedig a másik kőre, az ő születésük szerint.
11 Kőmetsző munkával, úgy ahogy a
pecsétet szokták metszeni, úgy metszd
fel erre a két kőre Izrael fiainak neveit,
aranyboglárokba foglalva azokat.
12 És helyezd ezt a két követ az efód
vállaira, hogy emlékezés kövei legyenek Izrael fiainak, hogy hordozza Áron
az ő két vállán emlékezetül azok neveit az ÚR előtt.
13 Csinálj ezért két aranyboglárt.
14 Csinálj tiszta aranyból két egyforma fonott láncot is, és foglald azokat a
megfont láncokat a boglárokhoz.
15 Azután csináld meg az ítélet hósenét
mestermunkával; mint az efódot, úgy
csináld azt is aranyból, kék, vörös, karmazsin színű és fehér visszált selyemből csináld azt.
16 Négyszögű legyen, kétrétegű, egy
arasznyi hosszú és egy arasznyi széles.
17 És foglalj abba drágaköveket négy
sorban. Ebben a rendben: rubin, topáz,
smaragd, az első rend.
18 A második rend: karbunkulus, zafír, gyémánt.
19 A harmadik rend: opál, agát és ametiszt.
20 A negyedik rend: krizolith, ónix és
jáspis; aranyba legyenek foglalva az ő
helyükön.
21 Ezek a kövek pedig Izrael fiainak
nevei szerint legyenek, tizenketten az
ő nevük szerint megmetszve: ahogy a
pecsétet metszik, legyen mindegyik
neve a tizenkét nemzetség szerint.
22 És csinálj a hósenhez ugyanolyan
láncokat, tiszta aranyból sodrottan.
23 Csinálj ehhez a hósenhez két aranykarikát is, és a két karikát csináld a
hósen két végére.
24 És a két aranyfonatot fűzd a hósen
két végén lévő karikákba.
25 A két fonat két végét pedig foglald
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a két boglárhoz, és tűzd az efód vállaira, elől.
26 Csinálj két aranykarikát is, tedd
azokat a hósen két végének a szélére,
ami az efód felől van belül.
27 És csinálj két aranykarikát, és tedd
azokat egymással szemben az efód két
oldala felőli része alá, az efód öve fölé.
28 És kössék a hósent az ő karikáinál
fogva az efód karikáihoz, kék selyemzsinórral, hogy az efód övénél legyen,
és el ne váljon a hósen az efódtól.
29 Hogy hordozza Áron az Izrael fiai
nevét az ítélet hósenében az ő szívén,
amikor bemegy a szentségbe, emlékeztetőül az ÚR előtt szüntelen.
30 Azután tedd az ítélet hósenébe az
Urimot és a Thummimot, hogy Áron
szívén legyenek, amikor bemegy az
ÚR elé, és hordozza Áron az Izrael fiai
ítéletét az ő szívén az ÚR előtt mindenkor.
31 Az efód palástját is csináld meg egészen kék selyemből.
32 És a felső részén középen, legyen
nyílás a fejének; a nyílás legyen körbe
szegve takács munkával, mint a páncél
nyílása, hogy el ne szakadjon.
33 És ennek aljára csinálj gránátalmákat, kék, vörös, és karmazsin selyemből, az aljára körben, és ezek közé
aranycsengettyűket is körben.
34 Aranycsengettyű, és gránátalmagomb, ismét aranycsengettyű, és gránátalmagomb legyen a palást alján körben.
35 És legyen az Áronon amikor szolgál, hogy hallják annak csengését mikor bemegy a szentségbe az ÚR elé, és
mikor kijön, hogy meg ne haljon.
36 Csinálj egy lapot is tiszta aranyból,
és metszd ki arra, mint ahogy a pecsétet metszik: Szentség az ÚRnak.
37 Amit köss kék selyemből készített
zsinórra, hogy a süvegen legyen; a süveg elején legyen.
38 És legyen az Áron homlokán, hogy
Áron minden szent dolgok vétkét elvegye, amelyeket Izrael fiai megszentelnek, az ő szent dolgaik minden ajándékát. Legyen azért szüntelen az ő
homlokán, hogy az ÚR előtt kedvesek
legyenek azok.
39 Csinálj fehér selyemből kockaszem formára szőtt ruhát. A süveget
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39,22;
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39,30;

39
2Móz 28,4;

2 Mózes 28. 29.
is fehér selyemből csináld; az övet is
hímzőmunkával csináld.
40 Áron fiainak is csinálj ruhákat, és
csinálj öveket is, süvegeket is csinálj
nekik dicsőségre és ékességre.
41 Azután öltöztesd fel azokba Áront,
a te atyádfiát, és az ő fiait vele együtt:
és kend meg őket és szenteld meg
őket, hogy papjaim legyenek nekem.
42 Csinálj nekik alsóneműket is gyolcsból, az ő szemérmük befedezésére az ő
ágyékuktól fogva egészen a tomporukig érjenek.
43 És legyenek azok Áronon és az ő fiain, amikor bemennek a gyülekezet
sátrába, vagy amikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak a szentségben, hogy ne hordozzák az álnokságot
és meg ne haljanak: örökkévaló szertartás ez Áronnak, és az ő magvának
őutána.

29

Megtanítja Isten Mózest, hogy
milyen szertartással szentelje fel
Áront és az ő fiait a papi méltóságra.

1
3Móz 8,2;
3Móz 9,2;

7
2Móz
30,25;

10
3Móz 1,3;

1 Ezt tedd velük, mikor megszenteled őket, hogy nekem papjaim legyenek: Vegyél egy fiatal tulkot és két hibátlan kost.
2 És kovásztalan kenyeret, és olajjal kevert kovásztalan lepényeket, és olajjal
megkent kovásztalan pogácsákat: búzalisztből csináld azokat.
3 És tedd azokat egy kosárba, és vidd
fel azokat a kosárban a tulokkal és a
két kossal együtt.
4 Áront pedig és az ő fiait állítsd a
gyülekezet sátrának ajtaja elé, és mosd
meg őket vízzel.
5 És vedd azokat a ruhákat és öltöztesd
fel Áront szoros ruhába, az efód palástjába, az efódba a hósennel együtt,
és övezd fel őt az efód övével.
6 Tedd a süveget is fejére, és helyezd
a szentség koronáját a süveg tetejére.
7 És vedd a kenet olaját és töltsd az ő
fejére, és kend meg őt.
8 Fiait is állítsd elő, és öltöztesd fel
őket az ő ruháikba.
9 És övezd be őket az övvel, Áront és
az ő fiait, és tégy a fejükre süvegeket is,
hogy övék legyen a papság örökkévaló
végzés szerint. Így szenteld fel Áront
és az ő fiait.
10 Azután állíttasd a tulkot a gyüleke-

zet sátra elé, és Áron és a fiai tegyék
kezeiket a tulok fejére.
11 És öld meg a tulkot az ÚR előtt a
gyülekezet sátrának ajtajánál.
12 Azután vegyél a tulok véréből, és
hintsd azt az ujjaddal az oltár szarvaira; a maradék vért pedig öntsd mind az
oltár fundamentumára.
13 És vedd az egész kövérét, ami a belet befedi, az összes hártyát, ami a májon van, és a két vesét a rajtuk lévő kövérrel együtt, és égesd meg az oltáron.
14 A tulok húsát, bőrét és ganéját pedig égesd meg tűzzel a táboron kívül:
bűnáldozat az.
15 Ezután vedd az egyik kost, és Áron
az ő fiaival együtt tegyék kezüket a
kos fejére.
16 Öld meg azt a kost, és vedd annak a
vérét, és hintsd azt az oltárra körben.
17 A kost pedig darabold tagjaira, és
mosd meg a belét és lábszárait, és tedd
annak tagjaira és fejére.
18 Azután égesd meg az egész kost az
oltáron: az ÚR egészen égőáldozata ez,
az ÚR kedves illatú tűzáldozata ez.
19 Azután vedd a másik kost is, és
Áron és a fiai tegyék kezüket a kos fejére.
20 És miután megölted ezt a kost, vegyél annak véréből, hintsd meg azzal
Áron és az ő fiai jobb füle cimpáját, és
az ő jobb kezük és jobb lábuk hüvelykét; és a többi vért hintsd az oltárra körben.
21 Azután vegyél a vérből amely az oltáron van, és a kenet olajából, és hintsd
Áronra és az ő ruháira, és vele együtt
az ő fiaira és az ő fiai ruháira, és szent
lesz ő és az ő ruhái, és vele együtt az ő
fiai és az ő fiai ruhái.
22 Azután vedd a kos kövérét, a farkát,
a belet borító kövéret, és a májon lévő
rengeteg hártyát, a két veséjét, a rajtuk
lévő kövérjével együtt, a jobb lapockát,
mert felszentelési kos ez.
23 Végy egy kalácsot is, és egy olajos
bélest, és egy pogácsát a kovász nélkül
való kenyerek kosarából, amely az ÚR
előtt van.
24 És rakd mindezeket Áron kezeire,
és Áron fiainak kezeire, és azokat lóbálva lóbáld meg az ÚR előtt.
25 Azután vedd le azokat kezükről, és
égesd meg az oltáron egészen égőál101
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dozatul és kedves illatul az ÚR előtt;
az ÚR tűzáldozata ez.
26 Ismét vedd az Áron felszentelési
kosának szegyét, és felemelve emeld
fel az ÚR előtt, legyen az a te részed.
27 Így szenteld meg a felemelt szegyet
és a meglóbált lapockát, amelyet meglóbáltak, és amelyet felemeltek, Áron
és az ő fiai felszentelési kosából.
28 És legyen Ároné és az ő fiaié örökkévaló végzés szerint az Izrael fiaitól:
mert felemelés az, mikor felemelés lesz
az Izrael fiaitól az ő hálaadó áldozatukból, felemelt részük az ÚRé.
29 Az Áron szent öltözete pedig legyen az ő fiaié őutána, hogy azokban
kenjék fel, és azokban szenteljék fel.
30 Hét napon át öltözzön azokba aki
Áron helyében pap lesz az ő fiai közül,
aki bemegy a gyülekezet sátrába, hogy
a szentségben szolgáljon.
31 A felszentelés kosát pedig vedd és
főzd meg annak húsát szent helyen.
32 És a kos húsát egyék meg Áron és
a fiai a kenyérrel együtt, amely a kosárban van, a gyülekezet sátrának ajtajánál.
33 Azok egyék meg ezeket, akik által
az engesztelés lett, hogy felszenteltessenek és megszenteltessenek. De idegen ne egyen azokból, mert szentségesek azok.
34 Ha pedig valami megmarad a felszentelés húsából vagy a kenyérből
reggelig, tűzzel égesd meg a maradékot; meg ne egyék, mert szentség az.
35 Azért Áronnal és az ő fiaival így
cselekedj, egészen úgy ahogy megparancsoltam neked; hét napon át szenteld fel őket.
36 Egy bűnért való tulkot ölj meg naponta az engesztelésért, és tisztítsd
meg az oltárt, engesztelő áldozatot
téve azon, és kend meg azt, hogy megszentelődjön.
37 Hét napon át tegyél engesztelő áldozatot az oltáron, és úgy szenteld
meg azt, és szentségek szentsége lesz
az oltár, és minden ami érinti az oltárt,
szent lesz.
38 Ilyen áldozatot tegyél az oltáron:
mindennap szüntelen két esztendős
bárányt.
39 Az egyik bárányt reggel áldozd
meg, a másik bárányt este áldozd meg.
40 Tegyél az egyik bárányhoz a liszt
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egy tizedrészével kevert egy negyed
hin-nyi megtört olajat, és italáldozatra
egy negyed hin-nyi bort.
41 A másik bárányt pedig este áldozd
meg a reggeli bárány áldozata szerint,
és annak italáldozata szerint cselekedj,
jóillatra és tűzáldozatra az ÚRnak.
42 Szüntelen, egészen égőáldozat legyen ez a ti nemzedékeiteknek a gyülekezet sátrának ajtajánál az ÚR előtt,
ahol szembe leszek veletek, hogy ott
szóljak veled.
43 Ott jelenek meg az Izrael fiainak,
hogy megszenteltessék a hely az én dicsőségemmel.
44 És megszentelem a gyülekezet sátrát és az oltárt; Áront is és az ő fiait is
megszentelem, hogy nekem papjaim
legyenek.
45 És az Izrael fiai közt lakozom, és nekik Istenük leszek.
46 És megtudják, hogy én vagyok az
ÚR az ő Istenük, aki kihoztam őket
Egyiptom földjéről, hogy közöttük
lakjak. Én vagyok az ÚR, az ő Istenük.
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3Móz
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Isten megparancsolja Mózesnek,
hogy jóillattételre való oltárt csináljon és megmondja, hogy hová helyezze
azt. Másodszor parancsolja Isten, hogy Izrael fiai közül szám szerint minden húsz
esztendős férfi és azon felül, fél-fél siklust
adjon a szent sátor építésére. Azután azt
is parancsolja, hogy drága kenetet csináljon, amellyel Áront és a szent hajlékot kenje meg, minden benne lévő eszközeivel
együtt.
1 Csinálj jóillattételre való oltárt is,
sittimfából csináld azt.
2 Egy sing hosszú, egy sing széles,
négyszögű és két sing magas legyen,
ugyanabból a fából legyenek a szarvai is.
3 És borítsd be azt tiszta arannyal, a tetejét és oldalait körben, és a szarvait is;
aranykoronát is csinálj rá körben.
4 Két aranykarikát is csinálj rá az ő koronája alatt mind a két oldala szegletén,
és azokon told át a rudakat, hogy azokon hordozzák azt.
5 És a rudakat sittimfából csináld, és
borítsd be azokat arannyal.
6 És tedd azt a függöny elé, amely a
bizonyságtétel ládája előtt lesz, a kegyelem táblájával szemben, amely a
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bizonyságtétel ládája felett lesz, ahol
szembe leszek veled.
7 Hogy Áron drága szerekből illatot tegyen azon minden reggel, mikor a szövétnekekhez hozzáfog, akkor szerezze
a jóillatot.
8 És amikor Áron este meggyújtja a
szövétnekeket, szerezzen jóillatot,
szüntelen illattétel legyen az ÚR előtt
minden nemzedéketek között.
9 Egyéb, idegen illatot ne tegyetek
azon, se egészen égőáldozatot, se étel-,
se italáldozatot ne áldozzatok azon.
10 Csak engesztelő áldozatot szerezzen Áron annak szarvain egyszer minden esztendőben, abból a vérből, amit
az engesztelések ünnepén áldoznak,
egyszer egy esztendőben engesztelő
áldozatot szerezzen azon, a ti nemzedékeitek szerint. Szentségek szentsége
ez az ÚRnak.
11 Azután szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
12 Mikor Izrael fiait számba veszed,
akkor minden ember adja meg az ő
lelke váltságát a megszámláláskor az
ÚRnak, hogy csapás ne essen rajtuk,
mikor megszámlálod őket.
13 Ezt adják: Mindenki, akit megszámlálnak a szent siklus felét adja, (ez a
siklus húsz pénz), e szent siklus felét
adja ajándékként az ÚRnak.
14 Mindenki, akit megszámlálnak
húsz esztendőstől fogva felfelé, adja
meg ezt az ajándékot az ÚRnak.
15 A gazdag ne adjon többet, és a szegény se adjon kevesebbet fél siklusnál,
mikor az ajándékot megadják az
ÚRnak; hogy engesztelő áldozat legyen a ti lelketekért.
16 És miután beszedted Izrael fiaitól az
ő engesztelési pénzüket, azt a gyülekezet sátrának szolgálatára add, és ez Izrael fiai emlékezetére lesz az ÚR előtt;
hogy engesztelő áldozat legyen a ti lelketekért.
17 Azután szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
18 És csinálj rézmedencét, rézből annak lábát is mosakodásra; és tedd azt
a gyülekezet sátra és az oltár közé, és
tölts bele vizet;
19 Hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg a kezeiket és lábaikat.
20 Amikor bemennek a gyülekezet sátrába, mosakodjanak meg vízben, hogy

meg ne haljanak; vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak, és tüzes áldozattal áldozzanak az ÚRnak.
21 Mossák meg kezeiket és lábaikat,
hogy meg ne haljanak: és örökkévaló
szertartás legyen ez nekik, Áronnak és
az ő magvának, nemzedékről nemzedékre.
22 Ismét szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
23 Te vegyél drága szereket, tiszta mirhát ötszáz siklusért, jó illatú fahéjat feleannyit, kétszázötvenért, és jó illatú
kalmust is kétszázötvenért.
24 Kásiát pedig ötszázért, a szent
siklus szerint, és egy hin faolajat.
25 És csinálj abból szent kenetolajat,
drága kenetet, a kenetkészítők mestersége szerint. Szent kenetolaj legyen az.
26 És kend meg azzal a gyülekezet sátrát és a bizonyság ládáját.
27 Az asztalt is és annak minden edényét, a lámpatartót és annak edényeit,
és a jóillat oltárát.
28 Az egészen égőáldozat oltárát is, és
annak minden edényeit, a mosdómedencét és annak lábát.
29 Így szenteld meg azokat, hogy
szentségek szentségévé legyenek: Valami érinti azokat, szent legyen.
30 Áront is az ő fiaival együtt kend
meg, és szenteld meg őket, hogy nekem papjaim legyenek.
31 Izrael fiainak pedig így szólj: Szent
kenetolaj legyen ez nekem, a ti nemzedékeitek szerint.
32 Ember hústestét azzal meg ne kenjék, vagy ahhoz hasonló kenetet ne csináljon: szentség az; szentség legyen
nektek is.
33 Valaki olyan kenetet csinál mint az,
vagy azzal idegent ken meg, töröltessen ki a népe közül.
34 Mondta ismét az ÚR Mózesnek: Vegyél drága füstölőszereket, gyantát,
onyxot, galbánt, spikinárdot és tiszta
tömjént, egyenlő mértékkel.
35 És csinálj belőlük jó illatozó füstölőszert, kenetcsináló mesterségével, ös�szekeverve, tisztát és szentet.
36 És törj abból apróra, és tegyél abból
a jóillat oltárán jóillatot, a bizonyságtétel ládája előtt a gyülekezet sátrában,
ahol szemben leszek veled, szentségek
szentsége legyen ez nektek.
37 Ehhez hasonló illatot ne csináljatok
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magatoknak, szentség legyen ez neked, mert az ÚRé.
38 Valaki olyan illatot csinál mint az,
hogy illatozzon, vágják ki a népe közül.

31

Isten megnevezi Mózesnek a mesterembereket, akiket választott a
szent hajlék és minden ahhoz tartozó eszközök elkészítésére. Ezután megparancsolja a szombat megtartását. Isten a tíz parancsolatot két kőtáblára írva odaadja Mózesnek.

2
2Móz
35,30;
1Krón 2,20;

1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Íme név szerint hívtam Bésaléelt, a
Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből.
3 És betöltöttem Isten szellemével, bölcsességgel, értelemmel, tudománnyal
és minden mesterséggel.
4 Hogy gondoljon ki mesterműveket,
mindent amit aranyból, ezüstből és
rézből kell csinálni.
5 És tudjon köveket metszeni és befoglalni, és fát faragni: hogy mindenféle
remekművet csináljon.
6 És íme én mellé adtam Aholiábot, az
Akhiszamák fiát a Dán nemzetségéből:
és minden bölcs szívűnek adtam bölcsességet a szívébe, hogy mindazokat
megcsinálják, amelyeket parancsoltam
neked.
7 A gyülekezet sátrát, a bizonyságtétel ládáját, a kegyelem tábláját, amely
a láda tetején van, és a sátor minden
eszközét.
8 Az asztalt és annak eszközeit, a lámpatartót tiszta aranyból, és minden eszközeit, és a jóillat oltárát.
9 Az egészen égőáldozat oltárát és annak minden eszközét, a mosdómedencét és annak lábát.
10 A szolgálat ruháit, Áron pap szentséges öltözeteit, és az ő fiai öltözeteit,
melyekbe be kell öltözniük, mikor a papi
szolgálatban vannak.
11 A kenet olaját, és a drága szerekből
készített jóillatra a fűszereket, amelyek a szentséghez kellenek; ahogy neked parancsoltam, mindent úgy csináljanak.
12 Így mondta még az ÚR Mózesnek:
13 Te szólj Izrael fiainak, ezt mondva:
Bizony az én szombatjaimat tartsátok
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meg, mert jel az köztem és köztetek,
nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, aki titeket megszentellek.
14 Megtartsátok azért a szombatot,
mert szent az köztetek. Valaki megrontja azt, bizony haljon meg, mert
mindenki, aki azon munkát végez, annak lelke kigyomláltatik a népe közül.
15 Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalom szombatja, szentség az ÚRnak: mindenki, aki
szombatnapon munkálkodik, bizony
haljon meg.
16 Tartsák meg ezért Izrael fiai a szombatot, megszentelve a szombatot nemzedékről nemzedékre, örökkévaló szövetség szerint.
17 Köztem és Izrael fiai között jel ez
mindörökké; mert hat napon teremtette az ÚR a mennyet és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és
megpihent.
18 Mikor elvégezte a vele való beszédét a Sinai hegyen, Mózesnek adta a
bizonyságtétel két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.

14
2Móz 20,8;
5Móz 5,12;
Ezék 20,12;

17
1Móz 1,31;
1Móz 2,2-3;
2Móz
20,11;
18
2Móz
32,16;

32

Izrael fiai elfeledkezve az Isten hatalmas dolgairól és nagy kegyelmességéről, bálványt imádnak mikor Mózes a
hegyen késik, ezért az Isten megharagszik
rájuk. Mózes megengeszteli az Isten haragját, és azután lemegy és megbünteti a
népet a bálványimádásért, miután a bálványt lerontotta.
1 Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről lejönni, egybegyűlt a
nép Áronhoz, és mondta neki: Kelj fel
és csinálj nekünk isteneket akik előttünk járjanak, mert nem tudjuk mi lett
Mózessel, azzal a férfival aki kihozott
minket Egyiptom földjéből.
2 És mondta nekik Áron: Szedjétek le
az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és lányaitok fülein vannak,
és hozzátok hozzám.
3 Leszedte azért az egész nép az aranyfüggőket az ő füleikről, és Áronhoz
vitték.
4 Amiket elvett a kezükből, és vésővel megformálta azt, és öntött borjút csinált abból. És mondták: Ezek a
te isteneid Izrael, akik felhoztak téged
Egyiptom földjéből.

1
2Móz
24,18;
5Móz
4,15-18;
5Móz 9,9;
Hós 12,13;
ApCsel
7,40;
ApCsel
17,29;

2 Mózes 32.

6
1Kor 10,7;

7
5Móz 32,5;
8
1Kir 12,28;

9
2Móz 33,3;
5Móz 9,6;
5Móz 9,13;
Ésa 48,4;
Jer 5,3;
Hós 4,16;

11
Zsolt
106,21;

12
4Móz
14,13;

13
1Móz 12,7;
1Móz
13,15;
1Móz
15,18;
1Móz 26,4;
1Móz
28,13;
5Móz 34,4;

16
2Móz
31,18;
5Móz 9,10;

5 Mikor látta azt Áron, oltárt épített az
elé, és kiáltott Áron, és mondta: Holnap az ÚR ünnepe van!
6 Másnap azért felkeltek jó reggel és áldoztak egészen égőáldozattal és vittek
fel hálaadó áldozatokat, és leült a nép
enni és inni, és felkeltek játszani.
7 Szólt pedig az ÚR Mózesnek: Menj,
menj le: mert megromlott a néped melyet kihoztál Egyiptom földjéből.
8 Hamar eltávoztak az útról amelyet
parancsoltam nekik, és borjút öntöttek
maguknak és azt imádták, és áldoztak
neki, és azt mondták: Ezek a te isteneid Izrael, akik felhoztak téged Egyiptom földjéből.
9 Mondta még az ÚR Mózesnek: Láttam ezt a népet, és íme keménynyakú
nép ez.
10 Most hagyj békét nekem, hadd gerjedjen fel a haragom ellenük és emés�szem meg őket: Téged pedig nagy
nemzetté teszlek.
11 És engesztelte Mózes az ÚRnak,
az ő Istenének arcát, és mondta: Miért gerjedne fel URam a haragod a Te
népedre, amelyet felhoztál Egyiptom
földjéből nagy erővel és hatalmas kézzel?
12 Miért mondanák az egyiptomiak, ezt mondva: Gonoszságra vitte ki őket, hogy elveszítse őket a hegyek között, és hogy eltörölje e föld
színéről? Fordulj el haragod tüzétől,
és bánd meg a néped ellen a gonoszt
amit gondoltál.
13 Emlékezz meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről a Te szolgáidról, akiknek magadra esküdtél meg, és mondtad nekik: Megsokasítom a ti magotokat, mint az ég csillagait; és mindazt az
egész földet amelyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják
azt örökké.
14 És megbánta az ÚR azt a veszedelmet amit gondolt, amit a népével cselekedett volna.
15 És megfordult és lement Mózes a
hegyről, kezében a bizonyságtétel két
táblájával, a mindkét oldalon megírt
táblákkal, mind egyfelől, mind másfelől.
16 A táblák pedig Isten keze munkái
voltak, az írás is Isten írása volt, bemetszve a táblákra.
17 Józsué pedig hallotta a nép kiáltása

szavát, és mondta Mózesnek: Harci kiáltás van a táborban.
18 És ő felelt: Nem győzelmi kiáltás
szava, sem nem legyőzöttek kiáltása
ez, hanem éneklők szavát hallom én.
19 És az történt, hogy mikor közeledett
a táborhoz, látta a borjút és a táncolást,
és felgerjedt Mózes haragja, és eldobta
kezéből a táblákat, és összetörte azokat
a hegy alatt.
20 Azután fogta a borjút amit csináltak, és tűzben megégette, és apróra
törte, amíg porrá lett, és a vízbe hintette, és megitatta azt Izrael fiaival.
21 És mondta Mózes Áronnak: Mit tett
neked ez a nép, hogy ilyen nagy bűnt
hoztál rá?
22 És mondta Áron: Ne gerjedjen fel az
én uram haragja: te ismered ezt a népet, hogy ők gonoszságban vannak.
23 Mert azt mondták nekem: Csinálj
nekünk isteneket, akik járjanak előttünk, mert azzal a férfival, aki felhozott minket Egyiptom földjéről, Mózessel, nem tudjuk mi van.
24 És mondtam nekik: Kinek van aranya? Szedjétek le: és adtak nekem aranyat, és a tűzbe dobtam azt, és ez a borjú jött ki.
25 Mikor látta Mózes, hogy a nép féktelen lett, mert Áron szabadon engedte
őket az ellenségeik csúfságára,
26 Megállt Mózes a tábor kapujában,
és mondta: Aki az ÚRé, jöjjön hozzám;
és a Lévi fiai mind hozzá gyűltek.
27 És szólt nekik: Ezt mondja Izrael URa Istene: Kössön mindenki fegyvert az oldalára, menjetek át és gyertek
vissza a táboron, egyik kaputól fogva
a másik kapuig, és mindenki ölje meg
az ő atyjafiát, mindenki az ő barátját és
mindenki az ő rokonát.
28 A Lévi fiai pedig a Mózes beszéde
szerint cselekedtek, és elhullott azon
a napon a népből mintegy háromezer
férfi.
29 Mert Mózes ezt mondta: Szenteljétek ma a kezeteket az ÚRnak, mert kiki az ő fia ellen és az ő atyjafia ellen
volt, hogy ma áldást adjon rátok.
30 És másnap történt, hogy azt mondta Mózes a népnek: Ti nagy bűnnel
bűnöztetek, ezért most felmegyek az
ÚRhoz, talán engesztelést szerezhetek
a bűneitekre.
31 Visszament Mózes ezért az ÚRhoz,
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19
5Móz 9,17;

20
5Móz 9,21;

22
1Ján 5,19;

2 Mózes 32. 33.
és mondta: Kérlek! Ez a nép nagy bűnnel bűnözött: mert aranyból csinált
magának isteneket.
32 Most azért bocsásd meg ezek bűneit; ha pedig nem, kérlek törölj ki engem
a Te könyvedből, amelyet írtál.
33 És mondta az ÚR Mózesnek: Aki
vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én
könyvemből.
34 Most azért menj le, és vidd el ezt a
népet ahová mondtam neked: Íme az
én Angyalom előtted megy. És az én
meglátogatásom napján meglátogatom rajtuk az ő bűneiket.
35 És megverte az ÚR a népet azért a
bűnért is, hogy borjút csináltak, amelyet Áron csinált.

33

A nép, amikor megértette, hogy Isten nem akar velük elmenni, nagyon kesereg és minden ékességüket eldobják. Mózes kiviszi az Ő sátrát közülük és a
nép láttára szól az Istennel. Könyörög Mózes Istennek, hogy menjen el a néppel és ne
csak az Angyalát bocsássa velük. Megígéri Isten, hogy velük megy és mikor ennek
bizonyságát kéri Mózes, hogy Isten magát
neki megmutassa, azt is megígéri neki.

1
1Móz 12,7;
1Móz 26,4;
1Móz
28,13;

3
2Móz 32,9;
5Móz 9,13;

1 Szólt pedig az ÚR Mózesnek: Menj,
menj fel innen te és ez a nép, amelyet
felhoztál Egyiptom földjéből a földre,
amelyet esküvel ígértem Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákobnak, ezt mondva: A
te magodnak adom azt.
2 És Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kananeusokat, emoreusokat,
hittheusokat, perizeusokat, hivveusokat és jebuzeusokat:
3 A tejjel, mézzel folyó földre: de köztetek nem megyek fel: mert keménynyakú nép vagy, és nehogy megemés�szelek téged az úton.
4 Mikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászba borult, és senki nem tette fel magára az ékességeit.
5 Mert ezt mondta az ÚR Mózesnek:
Mondd meg Izrael fiainak: Ti keménynyakú nép vagytok, ha közéd mennék,
egy szempillantásban megemésztenélek téged. Azért most vesd le a te ékességeidet magadról, azután meglátom
mit tegyek veled.
6 És levetették magukról Izrael fiai az
ékességeiket, a Hóreb hegyétől fogva.
7 Mózes pedig vette a sátrat, és felvon106

ta azt a táboron kívül, messze a tábortól, és a gyülekezet sátrának nevezte azt, és az történt, hogy ha valaki az
URat kereste, az kiment a gyülekezet
sátrához, amely a táboron kívül volt.
8 És az történt, hogy mikor Mózes kiment a sátorhoz, az egész nép felkelt,
és ki-ki mind a saját sátra ajtajában állt;
és Mózes után néztek, amíg a sátorba
bement.
9 És az történt, hogy mikor Mózes bement a sátorba, a felhőoszlop leszállt
és megállt a sátor ajtajában, és szólt
Mózessel.
10 Ezért mikor látta mind az egész nép,
hogy a felhőoszlop a sátor ajtajában
áll, felkelt az egész nép, és mindenki
a saját sátra ajtajában meghajtotta magát.
11 Az ÚR pedig beszélt Mózessel színről színre, ahogyan az ember szokott
szólni a barátjával; és mikor Mózes vis�szatért a táborba, az ő szolgája az ifjú
Józsué, Nún fia, nem távozott el a sátorból.
12 És mondta Mózes az ÚRnak: Nézd,
Te azt mondod nekem, vidd fel ezt a
népet: Te pedig nem mondtad meg nekem kit küldesz velem; bár azt mondtad nekem: név szerint ismerlek téged,
és még kedvet is találtál az én szemeim előtt.
13 Most ezért kérlek, ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nekem
kérlek az útjaidat, hogy megismerjelek
téged azon, hogy kedvet találjak előtted. Gondold meg, hogy ez a nép a Te
néped.
14 És mondta: Az én arcom menjen el
veletek, hogy megnyugtassalak téged?
15 Mondta neki Mózes: Ha a Te arcod
nem jár előttünk, ne vigyél fel minket
innen.
16 Mert miről ismerhetjük meg, hogy
én és a Te néped kedvet találtunk előtted? Vajon nem arról-e, ha eljössz velünk? Így választatunk el én és a Te néped minden néptől, amely e föld színén van.
17 Mondta azért az ÚR Mózesnek:
Még ezt a dolgot is, amit kértél, megteszem: mert kedvet találtál a szemeim előtt, és téged név szerint ismerlek.
18 És mondta Mózes: Kérlek, mutasd
meg nekem a Te dicsőségedet.
19 Mondta az ÚR: Én azt teszem, hogy

16
5Móz 4,7;

19
Róm 9,15;

2 Mózes 33. 34.
átmegy minden jóságom az arcod
előtt, és kiáltom előtted az ÚR nevét:
És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmes leszek, akihez kegyelmes leszek.
20 Mert azt mondja: Nem láthatod az
arcomat, mert nem láthat engem az
ember, hogy tovább éljen.
21 És mondta az ÚR: Íme, van hely nálam; ezért állj arra a kősziklára.
22 És az történik, hogy mikor a dicsőségem átmegy, a kőszikla hasadékába
állítalak téged, és a kezemmel befedezlek téged amíg átmegyek.
23 Azután elveszem rólad a kezemet,
és meglátod a hátam, de az arcomat
nem láthatod.

34

Mózes ismét csinál két kőtáblát,
hogy az Isten arra írja a tíz parancsolatot. Felmegy a hegyre. Az Isten megmutatja neki az ő dicsőségét. Könyörög
Mózes Istennek, és újból szövetséget köt
az Ő népével. Lemegy Mózes a néphez, nagyon fényes az orcája, amelyet az Izrael fiai
nem tudnak hordozni.

1
5Móz 10,1;

3
2Móz
19,12;
2Móz
19,13;

6
2Móz
33,19;
7
2Móz 20,6;
4Móz
14,18;
5Móz 5,10;
Zsolt
86,15;
Zsolt
103,8;
Zsolt
145,8;
Jer 32,18;

1 És mondta az ÚR Mózesnek: Vágj két
olyan kőtáblát mint az előbbiek, hogy
azokra írjam fel azokat a szavakat,
amelyek az első táblán voltak, amiket
eltörtél.
2 És légy készen reggelre, és gyere fel
reggel a Sinai hegyre, és állj ott elém a
hegy tetején.
3 De senki fel ne jöjjön veled, és senki
ne mutatkozzon az egész hegyen; juhokat vagy ökröket se legeltessenek a
hegy alatt.
4 Vágott azért két olyan kőtáblát, mint
az előbbiek, és Mózes időben felkelt
reggel és felment a Sinai hegyre, ahogy
az ÚR parancsolta neki, és kezébe vette a két kőtáblát.
5 És leszállt az ÚR felhőben, és ott
megállt vele, és az ÚR nevét kiáltotta;
6 És az ÚR átment az ő arca előtt, és kiáltott: Az ÚR, az ÚR, irgalmas és kegyelmes Isten, hosszútűrő, nagy irgalmasságú és igazságú.
7 Aki megtartja irgalmasságát ezer
ízig; aki megbocsátja a hamisságot,
a vétket, és a bűnt: de a bűnöst nem
hagyja büntetlenül; aki meglátogatja
az atyák álnokságát a fiakon, és a fiak
fiain harmad- és negyedízig.

8 És Mózes sietve földre hajtotta a fejét és leborult.
9 És mondta: Kérlek, ha kedvet találtam előtted Uram, kérlek járjon az Úr
köztünk, mert keménynyakú nép ez;
és bocsásd meg a mi gonoszságainkat
és bűneinket, és fogadj minket örökségedbe.
10 Ő felelt: Íme én szövetséget kötök
a te egész néped előtt, és csodadolgokat cselekszem, melyek nem teremtettek az egész földön, sem egyetlen pogány nép közt, és meglátja minden
nép, akik közt vagy, az ÚR cselekedeteit, mert félelmetes az, amit én cselekszem veled.
11 Te tartsd meg amit ma parancsolok neked. Íme én kiűzöm előled
az emoreust, kananeust, hittheust,
perizeust, hivveust, jebuzeust.
12 Óvd magad, hogy szövetséget
ne köss annak a földnek lakosaival
amelyre mész, nehogy tőrként legyen
közted.
13 Hanem oltáraikat rontsátok le, bálványaikat törjétek el, és azok berkeit
vágjátok ki.
14 Meg ne hajtsd magad más istennek,
mert az ÚR, akinek féltő a neve, féltékeny Isten Ő.
15 Valahogy szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy amikor
az ő isteneiket követve paráználkodnak és áldoznak az ő isteneiknek, téged el ne hívjon, hogy egyél az ő áldozatukból.
16 És ne vegyél az ő lányaik közül feleséget a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő lányaik az ő isteneiket követve, paráználkodásra ne vigyék a te
fiaid is, azok isteneit követve.
17 Ne csinálj magadnak öntött isteneket.
18 A kovásztalan kenyér ünnepét
tartsd meg: hét nap egyél kovásztalan
kenyeret, ahogy megparancsoltam neked, az Abib hónap rendelt idejében,
mert Abib hónapban jöttél ki Egyiptomból.
19 Enyém mindaz, ami az anyja méhét
megnyitja, és minden barmod hímje,
amely a teheneid vagy juhaid első fajzása.
20 De a szamár első vemhét egy juhon
váltsd meg; ha meg nem váltod, szegd
meg a nyakát. Fiaid közül minden el107

9
3Móz
25,38;
Zsolt 28,9;
Zsolt
33,12;
Zak 2,12;
10
5Móz 5,2;
Józs
10,12-13;

12
2Móz
23,32;
4Móz
33,52;
5Móz 7,2;

14
2Móz 20,5;

16
1Kir 11,2;

18
2Móz
12,15;
2Móz
23,15;
19
2Móz 13,2;
2Móz
22,29;
Ezék 44,30;
20
2Móz
13,13;
2Móz
13,15;
5Móz
16,16;

2 Mózes 34. 35.
21
2Móz 20,9;
22
2Móz
23,16;

23
2Móz 23,17;
5Móz
16,16;

25
2Móz
23,18;

26
2Móz
23,19;
3Móz
22,27;
5Móz
14,21;
5Móz 26,2;
28
2Móz
24,18;
2Móz
31,18;
2Móz 34,1;
5Móz 4,13;
5Móz 9,9;
5Móz 9,18;
29
2Kor 3,7;

33
2Kor 3,7;
2Kor 3,13;

sőszülöttet válts meg; és üresen senki
ne jelenjen meg előttem.
21 Hat napon munkálkodj, a hetedik
napon pedig pihenj; szántás és aratás
idején is pihenj.
22 A hetek ünnepét is, a gabona zsengéje aratásakor szenteld meg, és a betakarítása ünnepét is szenteld meg minden esztendő végén.
23 Háromszor minden esztendőben
minden férfid jelenjen meg az ÚR, az
Izrael URa Istene előtt.
24 Mert kiűzöm előled a pogányokat,
és megszélesítem a határodat: és senki
nem kívánja a földedet mikor felmész,
hogy lásd a te URad Istened arcát, esztendőnként háromszor.
25 Az én áldozatom vérét ki ne ontsd
mikor nálad kovász van, és a páskha
ünnepének áldozata ne maradjon meg
reggelig.
26 A te földed első zsengéjének elejét
vidd fel a te URad Istened házába. Ne
főzd meg a gidát az anyja tejében.
27 És mondta az ÚR Mózesnek: Írd
meg ezeket a szavakat, mert e szavak
szerint kötöttem szövetséget veled és
Izraellel.
28 És ott volt az ÚRral a Sinai hegyen
negyven éjjel és negyven nap, kenyeret nem evett és vizet sem ivott; és az
ÚR a táblákra írta e szövetség beszédeit, azt a tíz igét.
29 És az történt, hogy mikor Mózes lejött a Sinai hegyről, Mózes kezében
volt a bizonyságtétel két táblája, mikor
a hegyről lejött, és Mózes nem tudta,
hogy az ő arcbőre fénylik, mivelhogy
az Isten szólt vele.
30 Azért mikor látta Áron és az Izrael
fiai Mózest, hogy íme az ő arcbőre sugárzóan fénylik, féltek odamenni hozzá.
31 De mikor Mózes hívta őket, Áron és
az egész gyülekezet fejedelmei odamentek hozzá, és Mózes beszélt velük.
32 Azután Izrael fiai is mind odamentek, akiknek megparancsolta mindazt,
amit az ÚR mondott neki a Sinai hegyen.
33 Mikor pedig elvégezte Mózes velük
a beszédet, leplet tett az arcára.
34 És mikor Mózes az ÚR elé ment,
hogy beszéljen vele, levette a leplet amíg ki nem jött. Amikor kijött, el108

mondta Izrael fiainak amit az ÚR parancsolt neki.
35 Mert mikor az Izrael fiai látták, hogy
a Mózes arcbőre sugárzóan fénylik:
Mózes leplet borított az arcára amíg
be nem ment az Isten elé, hogy beszéljen vele.

35

Mózes lemegy a hegyről, és megmondja Isten akaratát, és megparancsolja a szombat megszentelését. Ezután inti az Izrael fiait, hogy minden ember szabad akarata szerint hozzon az Istennek az ő jószágából, vagyonából ajándékot
a szent hajlék és a hozzátartozó eszközök
elkészítésére. A nép ezért ajándékot ad az
Isten háza megépítésére. Azután inti Mózes a mesterembereket, hogy csinálják meg
mindazokat, amelyeket Isten parancsolt.

1 Mikor egybegyűjtette Mózes az Izrael fiai egész gyülekezetét, ezt mondta
nekik: Ezek a dolgok amelyeket parancsolt az ÚR, hogy cselekedjétek azokat:
2 Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen nektek,
az ÚR nyugalmának szombatja. Valaki
azon munkálkodik, öljék meg.
3 Ne gyújtsatok tüzet a ti házaitokban
szombatnapon.
4 Azután szólt Mózes az Izrael fiai
egész gyülekezetének, ilyen szavakkal: Ez a dolog, amit az ÚR parancsolt,
ezt mondva:
5 Vegyetek a vagyonotokból ajándékot
az ÚRnak, mindenki, akinek a szíve
szabad akaratából felindul, az hozzon
ajándékot az ÚRnak, aranyat, ezüstöt
és rezet.
6 Kék, vörös, karmazsin színű selymet,
fehér selymet és kecskeszőrt.
7 Vörösre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittimfát.
8 Olajat világításra, fűszereket a kenet
olajához, és fűszereket a jóillattételnek.
9 Ónix köveket, és foglalni való köveket az efódnak, és a főpap mellén lévő
hósenhez.
10 És a köztetek lévő bölcs szívűek
jöjjenek el, és csinálják meg mindazt,
amit az ÚR parancsolt:
11 A hajlékot: annak sátrát és fedelét,
gombjait, deszkáit, rúdjait, oszlopait,
talpait.
12 A ládát és annak rúdjait a kegyelem
táblájával együtt, és a tábla függönyét.
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13 Az asztalt és annak rúdjait, és minden eszközét, és a szent kenyerekhez
valókat.
14 A világításra való lámpatartót és annak eszközeit, szövétnekeit, és világításra való olajat.
15 A jóillat oltárát és annak rúdjait, a
kenethez való olajat, és drága szerekből való illatot, a hajlék ajtajára ajtótakarót.
16 Az egészen égőáldozat oltárát, annak rézrostélyát, a rúdjait és minden
eszközeit, a mosdót a lábával együtt.
17 Az udvar szőnyegeit, az oszlopait és
talpait, és az udvar kapujának leplét.
18 A hajlék szegeit, az udvar szegeit, és
azok köteleivel együtt.
19 A szolgálat ruháit, hogy azokban
szolgáljanak a szent hajlékban, az
Áron pap szent ruháit, és az ő fiainak ruháit, hogy papként szolgáljanak
azokban.
20 Azután kiment Izrael fiai egész
gyülekezete Mózes elől.
21 És eljött minden férfi, akit az ő szíve indított, és mindenki, akit az ő szelleme szabad akaratból felindított, és
ajándékot hoztak az ÚRnak a gyülekezet sátra elkészítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent öltözetekhez.
22 És eljöttek a férfiak az asszonyokkal együtt, mindenki, akit az ő szíve indított, és hoztak kapcsokat, fülönfüggőket, gyűrűket, és függő öveket, mindenféle aranyedényt; minden férfi pedig aki ajándékot hozott, aranyat hozott az ÚRnak.
23 És minden férfi, akinél volt kék, vörös, és karmazsin színű selyem, és fehér selyem, kecskeszőr, vörösre festett kosbőrök és borzbőrök, elhozták
azokat.
24 Mindenki, aki ezüstöt vagy rezet
vitt, azt adta ajándékul az ÚRnak, és
mindenki, akinél sittimfa volt, vitték
az Isten szolgálatára való hajlék minden
szükségeire.
25 Ezenfelül minden bölcs szívű as�szony az ő saját kezével font, és felvitték amit fontak, kék, vörös, karmazsin
színű és fehér selymet.
26 Azok az asszonyok, akiket felindított az ő szívük bölcsességgel, kecskeszőrt fontak.
27 A fejedelmek pedig hoztak ónix kö-

veket, foglalni való köveket az efódnak
és a hósennek.
28 Illatszert is, és olajat a lámpáshoz,
a kenethez, és fűszereket a jóillatnak.
29 Minden férfi és asszony, akiket az ő
szívük önként indított, hogy ajándékot
vigyenek az egész munkára, amelyet
az ÚR parancsolt Mózes által, hogy készítsenek, Izrael fiai szabad akaratukból elhozták az ajándékot az ÚRnak.
30 Mondta Mózes az Izrael fiainak:
Nézzétek, az ÚR név szerint hívta
Bésaléelt, a Húr fiának, Urinak fiát, a
Júda nemzetségéből.
31 És betöltötte őt Isten szellemével,
bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal, minden mesterséggel.
32 Hogy gondoljon ki mestermunkákat, amit aranyból, ezüstből és rézből
kell csinálni;
33 És köveket faragni a kőfoglalatokhoz, és fát faragni; és minden munkát
mesterien művelni.
34 Ezentúl azt is adta a szívébe, hogy
másokat is tanítson, ő és Aholiáb, az
Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből.
35 Betöltötte őket a szív bölcsességével, hogy tudjanak mindenfélét mesterien faragni, varrni, szőni, kék, vörös,
karmazsin színű és fehér selyemmel,
és kigondoljanak és csináljanak mindenféle bölcs és mesterművet.
36 Bésaléel és Aholiáb, és minden
bölcs férfi, akiknek az ÚR bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudjanak csinálni a szent hajlék szolgálatára minden eszközt, egészen úgy, ahogy
az ÚR megparancsolta.

36

A mesteremberek megcsinálják a
szent hajlék kárpitjait, deszkáit és
támasztékait.
1 Elhívta azért Mózes Bésaléelt, és
Aholiábot, és minden bölcs szívű férfit, akinek szívébe az ÚR bölcsességet
adott, és mindenkit, akit az ő szíve felindított, hogy elmenjen annak a munkának az elvégzésére.
2 És átvették Mózestől mindazt az
ajándékot, amit Izrael fiai hoztak, az
isteni szolgálatra való szent hajlék felépítésére. Ők pedig ezentúl is minden
reggel szabad akaratuk szerint vittek
ajándékot hozzá.
3 Ezért eljöttek mindazok a bölcsek,
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akik a szent hajlék minden művén dolgoztak, ki-ki a saját munkájától, amelyen dolgozott.
4 És mondták Mózesnek: Többet hord
a nép ajándékba mint amennyi a szolgálat művére kell, amelyet parancsolt
az ÚR, hogy megcsináljunk.
5 Megparancsolta azért Mózes, hogy
hirdessék ki a táborban: se férfi, se as�szony ne hozzon ezután ajándékot a
szent hajlék elkészítéséhez. És abbahagyta a nép az ajándékhordást.
6 Mert az egész mű elvégzésére elég
ajándékot hoztak, annyira, hogy felesleg is volt.
7 Ezért minden bölcs szívű, akik a sátoron munkálkodtak, elkészítették a
hajlékot, tíz kárpitból, fehér visszált
selyemből, kék, vörös és karmazsin
színű selyemből, kérubok képeivel,
hímzőmunkával megékesítve készítették.
8 Minden kárpit hossza huszonnyolc
sing, minden kárpit szélessége négy
sing; minden kárpitnak egy mértéke
volt.
9 És öt kárpitot foglaltak egybe, egyiket a másikkal, és a másik öt kárpitot
is egybefoglalták, egyiket a másikkal.
10 Csináltak kék selyemből hurkokat
is az első kárpit szélén, amely felől a
másikkal egybe kell foglalni: hasonlóan a kárpitok külső szélén, amely felől
a másik kárpittal egybe kell foglalni.
11 Az első kárpiton ötven hurkot csináltak, és ötven hurkot csináltak a másik kárpit szélén, ahol a másikkal egybe kell foglalni: a hurkokat úgy csinálták, hogy egymással szemben legyenek.
12 Csináltak ötven aranyhorgocskát is,
és azokba vetették a hurkokat, egybefoglalták a kárpitokat, egyiket a másikkal, és így lett a hajlék eggyé.
13 Csináltak kárpitokat kecskeszőrből
is a hajlékra való sátornak, tizenegy
ilyen kárpitot csináltak.
14 Egy kárpit hossza harminc sing, és
minden kárpit szélessége négy sing;
mind a tizenegy kárpitnak egy mértéke volt.
15 És egybefoglalták az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön.
16 Csináltak ötven hurkot is a kárpit
külső szélére, amely felől egybe kell
foglalni: ismét ötven hurkot csináltak
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a második kárpit szélén, amely felől
egybe kell a másikkal foglalni.
17 Csináltak még ötven rézhorgocskát
is a sátor egybefoglalására, hogy eg�gyé legyen.
18 Csináltak takarót is a sátorra, vörösre festett kosbőrökből, és azonfelül egy
takarót borzbőrökből.
19 Csináltak álló deszkákat is a hajléknak sittimfából.
20 A deszka hossza tíz sing, és mindegyik deszka szélessége pedig másfél
sing.
21 Mindegyik deszkának két csapja
volt, amelyek egymással szemben voltak mint a létra lépcsői: így csinálták a
hajlék minden deszkáját.
22 A hajlék dél felőli oldalára húsz
deszkát csináltak.
23 És a húsz deszka alá negyven ezüsttalpat készítettek; egy deszkának két
talpat, másik deszkának is két talpat, mindegyik deszkának az ő kettős
csapja szerint.
24 Hasonlóan a hajlék második oldalán,
észak felől csináltak húsz deszkát.
25 És negyven ezüsttalpat azok alá, két
talpat egy deszka alá, a másik deszka
alá is két talpat.
26 A hajlék napnyugati szeglete felől
hat deszkát csináltak.
27 Két deszkát csináltak a hajlék szegletei két oldalára.
28 Amelyek alulról párosan voltak, és
ugyanúgy egészen a tetejéig párosan
voltak, amelyeket egy karikával foglaltak egybe: így cselekedtek mind a
két szegleten lévő deszkákkal.
29 Nyolc deszka volt, és azoknak tizenhat ezüsttalpa, minden deszka
alatt két-két talp.
30 Csináltak rudakat is sittimfából,
ötöt a hajlék egyik oldala felőli deszkákhoz.
31 És öt rudat a hajlék másik oldalának
deszkáihoz, és öt rudat a hajlék nyugat
felől lévő deszkáinak két szegletére.
32 Mindezek közt a középső rudat úgy
csinálták, hogy a deszkák közepén
egyik végétől fogva egészen a másik
végéig átment.
33 A deszkákat pedig arannyal borították be; és azok karikáit aranyból csinálták, amelyeken áttolták a rudakat, a
rudakat is arannyal borították be.
34 Megcsinálták a függönyt is kék, vö-
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rös, karmazsin színű, és megvisszált
fehér selyemből, hímzőmunkával csinálták azt, kérubok képeivel.
35 És csináltak annak négy oszlopot
sittimfából, és beborították azokat
arannyal, azoknak horgait is aranyból;
és öntöttek az oszlopoknak négy ezüsttalpat.
36 Megcsinálták a sátor ajtajára való leplet is kék, vörös, karmazsin színű és visszált fehér selyemből,
hímzőmunkával.
37 És annak öt oszlopot, horgaikkal
együtt; és azok gombjait és övezetét
arannyal beborították; azok öt réztalpát is megcsinálták.

37

Megcsinálja Besaléel a ládát, az asztalt, a lámpatartót, a jóillattételre
való oltárt, minden hozzátartozó eszközzel
és a kenet olajával együtt.

1
2Móz
25,10;

7
2Móz
25,18;
1Kir
6,23-29;
Zsolt 80,2;
8
2Móz
25,19;
9
2Móz
25,20;
10
2Móz
25,23;
11
2Móz
25,24;

1 És megcsinálta Bésaléel a ládát
sittimfából; harmadfél sing a hossza,
szélessége másfél sing, magassága is
másfél sing.
2 És beborította azt tiszta arannyal, kívül egészen, és aranypártázatot csinált
annak egészen körben.
3 És öntött annak négy aranykarikát a
négy szegletére; egyik oldalára is kettőt, másikra is kettőt.
4 Csinált rudakat is sittimfából, és beborította azokat arannyal.
5 És betolta a rudakat a láda oldalán
lévő karikákba, hogy hordozhassák a
ládát.
6 Megcsinálta a kegyelem tábláját is
tiszta aranyból; harmadfél sing a hos�sza, másfél sing a szélessége.
7 Csinált két kérubot is vert aranyból, a
kegyelem táblája két végére.
8 Az egyik kérubot egyik végére innen,
a másikat a másik végére onnan; a kegyelem táblájából verte ki a kérubokat,
a táblának két végére.
9 A kérubok pedig úgy terjesztették
ki a szárnyaikat felfelé, hogy szárnyaikkal befedezték a kegyelem tábláját,
és arcuk egymással szembe volt úgy,
hogy a kegyelem táblájára néztek.
10 Megcsinálta az asztalt is sittimfából:
két sing a hossza, a szélessége egy
sing, magassága másfél sing.
11 És beborította azt tiszta arannyal, és
aranypártázatot csinált rá körben.

12 Csinált egy arasznyi széles rekeszt
is annak körben; és a rekeszen felül
körben aranypártázatot csináltak.
13 Öntött annak négy aranykarikát is,
amelyeket a négy lába négy szegletére csinált.
14 A rekesz alatt voltak a karikák, amelyeken a rudakat át kellett tolni, hogy
az asztalt hordozhassák.
15 Csinált rudakat is sittimfából, és
azokat beborította arannyal, hogy azokon hordozzák az asztalt.
16 Megcsinálta az asztalra való eszközöket is: tálait, tömjénezőit, tisztítóit,
és ezek fedeleit tiszta aranyból.
17 Elkészítette a lámpatartót is tiszta
aranyból, merő aranyból verte a lámpatartót; annak talpa, mindegyik ága,
tálacskái, gombjai és pohárkái mind
ugyanabból a merő aranyból verte.
18 Annak hat ága volt a két oldalán;
egyik felől is három ág, másik felől is
három ág.
19 Három mandulavirág formájú tálacskát formáltak az egyik ágon,
gombjával és pohárkájával együtt; így
a másik ágán is három mandulavirág
formájú tálacskát formáltak, gombjával és pohárkájával együtt; így származott ki a lámpatartónak mind a hat
ága, amelyek az oldalán voltak.
20 A lámpatartó szárán pedig négy tálacska volt, amelyeket mandulaformára csináltak, és a gombjai és pohárkái.
21 És a két ága alatt gomb volt, a másik két ága alatt másik gomb, a harmadik
rendben lévő két ága alatt is gomb volt,
mind a hat ága alatt, melyek a lámpatartó oldalából voltak.
22 Azok gombjait és szárukat a derekából verték; az egész lámpatartó teljesen egyből vert tiszta aranyból volt.
23 Készített bele hét szövétneket is,
és azok hamufogóit, köpűit is tiszta
aranyból.
24 Egy talentum tiszta aranyból csinálta a lámpatartót, minden hozzátartozó
eszközökkel együtt.
25 Megcsinálta a jóillathoz való oltárt
is sittimfából; annak hossza egy sing,
szélessége is egy sing, négyszögű; magassága pedig két sing volt; ugyanabból a fából voltak szarvai is.
26 És beborította azt tiszta arannyal,
tetejét és oldalait körben, és a szarva111
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2Móz
30,34;

it is; és csinált hozzá körben aranypártázatot.
27 Két-két aranykarikát is csinált a pártázat alá, a két oldalán lévő két szegletén, melyen át kell tolni a rudakat,
hogy azokon hordozzák azt.
28 Csinált rudakat is sittimfából, és beborította azokat arannyal.
29 A szent kenetolajat is megcsinálta,
és a tiszta illatszerekből való jóillatot a
kenetkészítő mestersége szerint.
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Elkészíti Besaléel az égőáldozathoz
való oltárt, a mosdót, az azokhoz
tartozó eszközökkel együtt. Azután megszámolja Mózes az aranyat, ezüstöt, ércet és megmondja, hogy mit csináljanak az
aranyból, mit az ezüstből, és mit az ércből.

1
2Móz 27,1;

2
2Móz 27,2;

3
2Móz 27,3;

4
2Móz
27,4-5;

6
2Móz 27,6;
7
2Móz 27,8;

8
2Móz
30,18;

9
2Móz 27,9;

10
2Móz 27,10;

1 Megcsinálta az egészen égőáldozathoz való oltárt is sittimfából; öt sing a
hossza, öt sing a szélessége; négyszögű és három sing magas.
2 És csinált szarvakat az oltár négy
szegletére; ugyanabból a fából voltak a
szarvai, és azt beborította rézzel.
3 Azután az oltár minden szerszámát
megcsinálta, fazekait, szítóit, medencéit, horgas villáit, szénhez való serpenyőit, minden szerszámát rézből csinálta.
4 Csinált az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, amely annak hézagában
volt, az aljától fogva a közepéig.
5 Öntött négy karikát is a rézrostély
négy szegletére, amelyekbe a rudakat
tolták.
6 És megcsinálta a rudakat is sittimfából, és rézzel borította be.
7 És a rudakat betolta az oltár oldalain lévő karikákba, hogy azokon hordozzák azt; és hézagosan csinálta azt
deszkákból.
8 Megcsinálta a mosdómedencét is
rézből, és annak lábát is rézből, az as�szonyok tükreiből, akik nagy sereggel
szoktak a gyülekezet sátrának ajtaja
elé gyülekezni:
9 Az udvart is megcsinálta, amelynek
dél felől jobbra száz sing kárpit volt
az oldala, fehér visszált selyemből készített.
10 Azok húsz oszlopa, és húsz réz talpai; az oszlopok horgai, és azok karikái ezüstből voltak.
11 Észak felől lévő oldala is száz sing
112

kárpit volt: azok húsz oszlopa és húsz
talpa rézből: az oszlopok horgai és karikái ezüstből voltak.
12 Napnyugat felől lévő részén pedig
ötven sing kárpit volt: azok tíz oszlopa
és tíz talpa; az oszlopok horgai és karikái ezüstből voltak.
13 És a napkelet felől lévő részén ötven
sing kárpit volt.
14 Egyfelől tizenöt sing kárpit volt; három oszlopa és azok három talpa.
15 És másfelől az udvar ajtajának mind
egyik, mind másik felén tizenöt sing
kárpit, és azok három oszlopa, három
talpa.
16 Az udvar minden kárpitja körben
visszált fehér selyemből volt.
17 Az oszlopok talpai rézből voltak, az
oszlopok horgai és karikái ezüstből
voltak, az oszlopok fejei ezüsttel beborítva. Az udvar minden oszlopa pedig
ezüst vesszőkkel volt övezve.
18 Az udvar kapujának függönye
hímzőmunkával, kék, vörös, karmazsin színű és fehér visszált selyemből
csinált kárpit volt, amely hossza húsz
sing volt, magassága pedig a szélére öt
sing volt, az udvarkárpit magasságának mértéke szerint.
19 Azok négy oszlopa és négy talpa
rézből, horgai ezüstből, az oszlop fejeinek borítása mind a karikákkal együtt
ezüstből volt.
20 A hajlék és az udvar szegei körben
mind rézből voltak.
21 Ezek a bizonyságtétel hajlékának
megszámlált részei, amelyeket megszámláltak Mózes parancsából az
Áron pap fia, Ithamár által, hogy azokat a léviták őrizzék.
22 Bésaléel pedig, a Húr fiának, Urinak
fia a Júda nemzetségéből, csinálta
mindazokat, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek.
23 És vele együtt Aholiáb, Akhiszamák
fia, Dán nemzetségéből, aki bölcs mester volt a faragásban, a szövésben, varrásban; és készített kék, vörös, karmazsin színű és fehér selyemből.
24 Mindaz az arany amely a szenthely
készítésére kellett, amelyet a nép adott
ajándékba, huszonkilenc talentum és
hétszázharminc siklus, a szent siklus
szerint.
25 Az ezüst pedig amelyet a megszámlált gyülekezet adott, száz talentum és

11
2Móz 27,11;
12
2Móz
27,12;

13
2Móz 27,13;
14
2Móz 27,14;
15
2Móz 27,15;

16
2Móz 27,9;
2Móz 27,16;
17
2Móz 27,17;

18
2Móz 27,16;

20
2Móz 27,19;

2 Mózes 38. 39.
ezerhétszázhetvenöt siklus, a szent
siklus szerint.
26 Minden személy akit megszámláltak, aki tudniillik húsz esztendős volt
és annál feljebb, akik hatszázháromezren, ötszázan és ötvenen voltak, adtak
fél-fél siklust a szent siklus szerint.
27 A száz talentum ezüstből megöntötték a hajlék deszkáihoz és a függöny oszlopaihoz való talpakat, száz
talpat száz talentumból, egy talentumból egy talpat.
28 Az ezerhétszázhetvenöt siklusból
csinálták az oszlopok horgait, és azok
gombjait azokból borították be, az oszlopokat is azokból övezték meg ezüst
vesszőkkel.
29 A réz pedig amelyet ajándéknak adtak, hetven talentum, és kétezer négyszáz siklus volt.
30 Abból csinálták a gyülekezet hajléka ajtajának talpait, a rézoltárt, az oltárba való rézrostélyt, és az oltárhoz
való minden szerszámot,
31 Az udvar oszlopainak talpait is körben, és az udvar kapujához való oszlopok talpait is abból csinálták: és még
a hajlék és a tornác minden szegeit is
körben.

39

Mózes megírja Áron öltözetének
elkészítését, tudniillik az efód, a
hósen, a bő ruha, a süveg és azok ékességét. Övnek és egyebeknek, és mind az egész
mű elvégzését.

1
2Móz
31,10;
2Móz
35,19;

2
2Móz 28,6;
3
2Móz 28,6;

5
2Móz 28,8;

1 A kék, vörös és karmazsin színű selyemből csináltak öltözőruhákat a
szent hajlékban való szolgálatra: Áronnak is csináltak szent ruhákat, ahogyan az ÚR megparancsolta Mózesnek.
2 Az efódot aranyból, kék, vörös, karmazsin színű és visszált fehér selyemből készítették.
3 Mert aranyból lemezeket vertek, és
azokból vékony aranyfonalakat metéltek, hogy azokat a kék, vörös, karmazsin színű és fehér selyem közé szép
mestermunkával közé szőjék.
4 Az efód vállait úgy csinálták, hogy
összeillenek, hogy a két vége összekapcsolható.
5 A szorító is, amely az efód oldalán
volt, ugyanolyan drága szerszámból
volt, mint az efód: tudniillik aranyból,

kék, vörös, karmazsin színű és fehér
visszált selyemből, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
6 És miután két ónixkövet aranyba
foglaltak, melyeket pecsétmetsző mesterséggel megmetszettek, az Izrael fiai
neve szerint.
7 Ráhelyezték azokat az efód két vállára, hogy az Izrael fiai nevére emlékeztető kövek legyenek, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
8 Megcsinálták a hósent is szép mestermunkával, mint az efódot, aranyból, kék, vörös, karmazsin színű és
visszált fehér selyemből.
9 Négyszögű volt, és kétrétegű a
hósen; egy arasz volt a hossza, egy
arasz a szélessége is.
10 És négy rend követ foglaltak abba.
A rend ez volt: rubin, topáz, smaragd,
az első rend.
11 A második rend: karbunkulus, zafír, gyémánt.
12 A harmadik rend: opál, agát és ametiszt.
13 A negyedik rend: krizolit, ónix, jáspis: amelyek mind aranyba lettek foglalva az ő helyükben.
14 Az a tizenkét kő pedig az Izrael tizenkét fiának nevei szerint rendelt, és
kőmetsző mesterségével bemetszett,
mindegyik az ő neve szerint, a tizenkét nemzetség neve szerint.
15 És erre a hósenre sodrott láncokat is
csináltak tiszta aranyból.
16 És miután két aranygombot, és két
aranykarikát csináltak, a két aranykarikát a hósen két szegletére foglalták.
17 És a két aranyláncot a hósen két
szegletén lévő két karikába foglalták.
18 Az aranyláncok két felső végét pedig a két aranygombhoz foglalták, melyek az efód vállának első részén vannak.
19 Csináltak két másik aranykarikát is,
amelyeket a hósen másik két szegletére foglaltak, a belső részének szegletére, amely az efódon felül van.
20 Hasonlóan két aranykarikát csináltak, amelyeket az efód elől lévő két oldala alá foglaltak, egymással szemben, ahol az efód szorítója van az övön
felül.
21 És a hósent az ő karikáinál fogva
az efód karikáihoz kötötték, kék selyemből készített zsinórral, hogy az
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6
2Móz
28,9-11;

7
2Móz
28,12;

8
2Móz
28,15;

9
2Móz
28,16;
10
2Móz 28,17;

11
2Móz
28,18;

2 Mózes 39. 40.

22
2Móz
28,31;

25
2Móz
28,33-34;

27
2Móz
28,39;
28
2Móz
28,40;
Ezék 44,18;

30
2Móz
28,36;
2Móz 29,6;
31
2Móz
28,37;

33
2Móz
35,11;

36
2Móz 31,8;

efód övén felül legyen, és el ne váljon a
hósen az efódtól, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
22 Megcsinálták az efód alá a palástot
is, amely egészen kék selyemből lett
szőve.
23 És a palást közepén nyílást is csinált, mint egy páncél nyílás, és azt beszegte, hogy meg ne szakadjon.
24 És a palást alsó peremére gránátalmaforma gombokat csináltak, kék, vörös, karmazsin színű és visszált fehér
selyemből.
25 Csengettyűket is csináltak tiszta
aranyból, és azokat a gránátalmaforma
gombok közé helyezték, a palást alsó
pereme körül.
26 Egy csengettyű és egy gránátalmaforma, és ismét egy csengettyű és
egy gránátalmaforma a palást peremén körben, hogy abban szolgáljanak,
ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
27 Ezután ruhákat csináltak fehér selyemből, szövőmesterség szerint,
Áronnak és az ő fiainak.
28 A süveget is megcsinálták minden
ékességével együtt fehér selyemből,
és az alsóneműket is visszált fehér selyemből.
29 Az övet is visszált fehér selyemből,
és kék, vörös, karmazsin színű selyemből szép mestermunkával, ahogy az
ÚR parancsolta Mózesnek.
30 A szentség koronájának lemezét
is megcsinálták tiszta aranyból, és rámetszették a pecsétmetszők mestersége szerint ezt: Szentség az ÚRnak.
31 És kék selyemből csinált zsinórt
húztak abba, hogy azzal kössék fel a
süvegre, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
32 Elvégezték azért a gyülekezet sátra egész munkáját, amelyet Izrael fiai
egészen úgy csináltak, ahogy az ÚR
parancsolta Mózesnek.
33 És a hajlékot Mózeshez vitték,
minden ahhoz tartozó szerszámaival
együtt, a karikáit, tábláit, rúdjait, oszlopait és azok talpait.
34 A vörös kosbőrökből csinált kárpitot is, és a borzbőrből csinált kárpitot,
és a szent hajlék függönyét.
35 A bizonyságtétel ládáját, annak
rúdjait, és a kegyelem tábláját.
36 Az asztalt és annak minden edényét, és a szent kenyeret.
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37 A tiszta aranyból csinált lámpatartót: annak szövétnekeit és minden
szerszámát, a világításra való olajjal
együtt.
38 Az aranyoltárt, a kenetolajat, az
aromákból csinált jóillatú szert, és a
hajlék ajtajára való függönyt.
39 A rézből készített oltárt és annak
rézrostélyát, rúdjait és minden edényét, a mosdót és annak talpát.
40 Az udvar kárpitjait, oszlopait, talpait: és az udvar ajtajára való fedelet,
annak köteleit, szegeit; a hajléknak, a
gyülekezet sátrának minden szolgálatára való eszközeit.
41 A szolgálathoz való ruhákat, hogy
azokban szolgáljanak a szent hajlékban, szent ruhákban, Áron pap és az
ő fiai ruháit, hogy papként szolgáljanak azokban.
42 Ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek, egészen úgy csináltak minden
munkát az Izrael fiai.
43 És mikor látta Mózes mind az egész
művet amelyet csináltak, és hogy egészen úgy csinálták, ahogy az ÚR parancsolta, megáldotta őket Mózes.

41
2Móz
31,10;

40

Mózes az Isten parancsa szerint felállítja a sátrat, és elrendel minden
ahhoz valót. Az Isten dicsősége megjelenik
és befedi a felhő a sátrat.
1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a hajlékot, a gyülekezet
sátrát.
3 Azután vidd be oda a bizonyságtétel ládáját, és a ládát fedezd be a függönnyel.
4 Azután vidd be az asztalt, és rendezd azt el. Vidd be a lámpatartót is,
és gyújtsd meg annak lámpásait.
5 És helyezd a jóillat aranyoltárát a bizonyságtétel ládája elé, azután tedd fel
a hajlék ajtajára a függönyt.
6 Azután helyezd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátra hajlékának ajtaja elé.
7 A mosdót pedig helyezd a gyülekezet sátra közé és az oltár közé, és azt
töltsd meg vízzel.
8 Azután állítsd fel körös-körül az udvart, és az udvar ajtaját függönnyel takard be.

4
2Móz
26,35;
2Móz
27,20;
5
2Móz
26,36;

8
2Móz 27,16;

2 Mózes 40.

10
2Móz
29,37;

17
4Móz 7,1;

21
2Móz
35,12;

9 Azután vedd a kenetolajat, és kend
meg a hajlékot és mindazt, ami benne
van: és így szenteld meg azt, és annak
minden eszközét, hogy szent legyen.
10 Kend meg az egészen égőáldozat
oltárát is és annak minden eszközét:
szenteld meg az oltárt, hogy az oltár
szentségek szentsége legyen.
11 Kend meg a mosdót is a talpával
együtt, úgy szenteld meg azt.
12 Azután állítsd Áront és az ő fiait a
gyülekezet sátrának ajtaja elé, és mosd
meg őket vízzel.
13 És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba és megkenve őt szenteld meg, hogy
az én papom legyen.
14 Az ő fiait is állítsd elő és öltöztesd
fel őket az ő ruhájukba.
15 És kend meg őket is, mint az ő atyjukat, hogy az én papjaim legyenek, és
az ő megkenetésük az ő örökkévaló
papságuk lesz az ő nemzetségük szerint.
16 Mindent úgy csinált azért Mózes,
ahogy az ÚR parancsolta neki, úgy csinálta.
17 És történt, hogy a második év első
hónapjában, a hónap első napján felállították a hajlékot.
18 Felállította azért Mózes a hajlékot,
és miután annak talpait elhelyezte, a
deszkákat is felállította, a rudakat is
áttolta azokon, annak oszlopait is felállította.
19 Azután felterítette a hajlékra a kárpitból csinált sátrat, és annak tetejét is
felül ráterítette, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
20 Vette a bizonyságtétel tábláit is, és
belehelyezte azokat a ládába, vette a
rúdjait is, és az oldalán lévő karikákba
tette, és a ládára felhelyezte a kegyelem tábláját.
21 Azután bevitte a ládát a hajlékba,
és a függönyt kiterjesztette a láda elé,
hogy a bizonyságtétel ládáját befedezze, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
22 Az asztalt is bevitte a gyülekezet
sátrába, és azt a hajlék észak felőli részére helyezte, a függönyön kívül.

23 És elrendezte az asztalon a kenyereket az ÚR előtt, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek.
24 És a lámpatartót a gyülekezet sátrába helyezte az asztallal szemben, a hajlék dél felőli részére.
25 És meggyújtotta annak lámpásait az
ÚR előtt, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
26 Az aranyoltárt is a gyülekezet sátrába helyezte a függöny elé.
27 És drága aromákból füstölögtetett
azon, ahogy az ÚR megparancsolta
Mózesnek.
28 A hajlék ajtajának függönyét is felvonta.
29 Az egészen égőáldozat oltárát is a
gyülekezet sátra hajlékának ajtaja elé
helyezte, és áldozott azon egészen
égő- és ételáldozattal, ahogy megparancsolta az ÚR Mózesnek.
30 A mosdót is a gyülekezet sátra közé
és az oltár közé helyezte, és megtöltötte azt vízzel, hogy abból mosdjanak.
31 Mózes, Áron és az ő fiai megmosták
abból a kezeiket és lábaikat.
32 Mikor a gyülekezet sátrába bementek, és mikor az oltárhoz mentek, megmosakodtak, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek.
33 Azután felállította az udvart a hajlék körül és az oltár körül, és az udvar
ajtajának függönyét is feltette, és így
végezte el Mózes ezt az egész munkát.
34 És befedezte a felhő a gyülekezet
sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a
hajlékot;
35 Annyira, hogy Mózes nem mehetett
be a gyülekezet sátrába, mert a felhő
ott maradt, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.
36 És mikor a felhő felszállt a hajlékról, Izrael fiai elindultak a helyükből,
és egész útjukon előbbre haladtak.
37 Ha pedig a felhő nem távozott el, ők
sem indultak el a helyükből mindaddig
a napig, amíg az el nem távozott.
38 Mert az ÚR felhője volt a hajlékon
nappal, éjjel pedig tűz volt azon egész
Izrael háznépe szeme láttára, az ő
egész utazásukban.
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23
2Móz
25,30;

34
4Móz 9,15;
1Kir
8,10-11;

38
2Móz
13,21;
4Móz 14,14;
5Móz 1,33;
Neh 9,19;
Zsolt 78,14;
Zsolt
105,39;
1Kor 10,1;

3 Mózes 1. 2.

MÓZES HARMADIK KÖNYVE
amelyet magyarul a Léviták egyházi szolgálatáról
írt könyvének neveznek
A Leviták
Ebben a könyvben Mózes igen kevés idő történetét foglalja egybe, mert a kijöveteltől fogva a második esztendő első hónapjának első napjától fogva, a második hónap első napjáig történt dolgokat írja meg. 2Móz.40.17, 4Móz.1.1-ben a törvény szertartásairól ír.

1

Isten megtanítja Mózest, hogy az égőáldozatokat milyen állatokból kell venni
és hogyan, milyen rendtartással kell azokkal áldozni.

3
2Móz
29,10;

1 Szólította az ÚR Mózest és beszélt
vele a gyülekezet sátrából, ezt mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, és parancsold
meg nekik: Valaki közületek áldozni
akar az ÚRnak: barmokból, ökrökből
és juhokból áldozzon.
3 Ha egészen égőáldozattal áldozik,
baromból, hímmel és éppel áldozzon:
A gyülekezet sátrának ajtajához vigye
azt szabad akaratából az ÚR elé.
4 És az ő kezét tegye az égőáldozatra
való barom fejére, hogy kedves legyen
Istennek őérte, az ő megtisztulására.
5 Azután ölje meg azt a tulkot az ÚR
előtt, és az Áron fiai, a papok, vegyék
annak vérét és hintsék körül az oltárra, amely a gyülekezet sátrának ajtaja
előtt van.
6 Azután nyúzza le az egészen égőáldozati barom bőrét, és vagdalja azt
tagjaira.
7 És az Áron pap fiai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fákat a tűzre.
8 Azután az Áron fiai, a papok, rendezzék el a tagokat a fákra, a fejét és a
kövérjét, amelyet az oltáron lévő tűzre raktak.
9 Annak belét és lábszárait is mossa
meg vízzel, és így áldozza meg mindazokat a pap az oltáron egészen égőáldozatul. Ezzel a tűzzel egészen megégetett áldozat kedves illatú lesz az ÚR
előtt.
10 Ha pedig a nyájból juhokkal vagy
kecskékkel akar valaki áldozni egészen égőáldozatot, hímmel és éppel áldozzon.
11 És ölje meg azt az oltár északi olda116

lánál az ÚR előtt, és az Áron fiai, a papok, annak vérét egészen hintsék körül az oltárra.
12 És eldarabolva azt tagjaira, a fejével
és kövérjével együtt rendezze a pap
azokat a fákra, amely az oltáron lévő
tűzön van.
13 A belet és a lábszárakat is mossa
meg vízzel, és áldozza meg mindazokat a pap, megégetve az oltáron égőáldozatul. Egészen égőáldozat ez, és az
ÚR kedves illatú tűzáldozata.
14 Hogyha pedig madárral akar áldozni valaki egészen égőáldozatot, gerlicékkel vagy galambfiakkal áldozzon.
15 Vigye fel azt a pap az oltárra, és
megtekerve annak fejét, szakassza
meg a nyakát, és égesse meg az oltáron, miután annak vérét kiengedte az
oltár oldalára.
16 És miután annak begyét kivette
minden rútságával együtt, dobja azt az
oltár keleti oldalára, a hamu helyére.
17 És hasítsa meg azt szárnyaival együtt
úgy, hogy egymástól el ne szakassza a
tagocskákat, és égesse meg a pap azt az
oltáron, a fákon amelyek a tűzön vannak: Egészen égőáldozat ez, és kedves
illatú tüzes áldozat ez az ÚR előtt.

2

Az áldozatok második neméről, melyet
minhának neveznek, aminek három fajtája van. Az első csak zsemlelisztből. A
második kemencében, serpenyőben és rostélyon sütött lepényből, vagy pogácsából
van. A harmadik új gabonafő magvából,
ami mellett só, olaj, tömjén és bor van.

1 Mikor pedig valaki minhát, azaz ajándékot akar áldozni az ÚRnak, zsemlelisztből áldozzon, és öntsön arra olajat,
és azután tömjént tegyen rá.
2 És vigye azt az Áron fiaihoz, a papokhoz, és a pap vegyen egy marokkal a zsemlelisztből az olajjal együtt; a
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tömjént pedig mind vegye el és égesse meg az oltáron emlékeztetőül: ez a
tűzzel megégetett áldozat kedves illatú lesz az ÚR előtt.
3 Ami pedig megmarad ebből az ételáldozati ajándékból, Ároné és az ő fiaié legyen: ez szentségek szentsége lesz
az ÚR tűzáldozatai között.
4 Hogyha pedig a minhát kemencében
sültből akarja áldozni valaki, zsemlelisztből sütött, olajos, kovásztalan lepények legyenek, vagy olajjal megkent
kovásztalan pogácsák.
5 Ha pedig a te ételáldozatod serpenyőben készített minha, olajjal kevert
kovásztalan zsemlelisztből legyen.
6 Szaggasd azt darabokra és önts rá
olajat: így ez ételáldozat, azaz minha
lesz.
7 Ha pedig a te áldozatod rostélyon
sült lesz, olajjal kevert zsemlelisztből
készítsék.
8 Az ezekből készített ajándékot vidd
az ÚRnak, és azt mutasd be a papnak,
ő pedig vigye azt az oltárhoz.
9 És a pap vegye ki ebből az ételáldozatból az emlékezetre szánt részt, és
égesse meg azt az oltáron: kedves illatú tűzáldozat ez az ÚR előtt.
10 Ami pedig megmarad ebből az ételáldozati minhából, Ároné és az ő fiaié
legyen: szentségek szentsége ez az ÚR
tűzáldozatai között.
11 Minden ajándék, amelyet az ÚRnak
ajándékoztok, kovásztalan legyen:
mert semmi kovászost és mézet nem
áldozhattok az ÚRnak a tűzáldozatok
között.
12 A gyümölcs első zsengéjéből ételáldozatra felvihettek az ÚRnak: de az oltárra fel ne vidd minhának, azaz ajándék áldozatként, hogy abból jóillatú áldozatot szerezz.
13 A minha mindenféle ételáldozatát sóval sózd meg: és a te minhádból
soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója, minden ételáldozatodban legyen só.
14 Ha a te gabonád zsengéjéből akarsz
minhát áldozni az ÚRnak, tűznél megszárított új gabonafejekből áldozz, és
a teljes gabonafej megtört gabonájából áldozd a te gabonád zsengéjének
minháját.
15 Tölts rá olajat és tegyél rá tömjént,
ez minha.

16 Így áldozzon a pap a megtört gabona jóillatával, az olajjal és annak egész
tömjénével: Tüzes áldozat ez az ÚR
előtt.

3

A hálaadó áldozatokat hogyan és milyen renddel kell áldozni.

1 Hogyha hálaadó áldozattal áldozik
valaki, ha az ő öreg barmai közül áldozik, akár hímmel, akár nősténnyel: ép
barmot vigyen az ÚR elé.
2 És tegye a kezét az áldozni való barma fejére, és a gyülekezet sátra előtt
ölje meg azt, és Áron fiai, a papok, öntsék annak vérét körben az oltárra.
3 Azután a pap áldozzon tüzes áldozatot az ÚRnak ebből a hálaadó áldozatból, annak a baromnak kövérét amely
a belet takarja, és az egész kövérét
amely a belek között van.
4 Ezenfelül mindkét veséjét, és a kövéret amely a veséken van, és amely a
barom belén van, és a kövéret amely a
májon van, a vesével együtt vegye el.
5 És égessék meg azt Áron fiai az oltáron egészen égőáldozatul a fákon,
amiket a tűzre raktak: kedves illatú tüzes áldozat ez az ÚR előtt.
6 Hogyha pedig valakinek a nyájból
való az ő áldozni való ajándéka az
ÚRnak hálaadó áldozatra, akár hím,
akár nőstény az, ép és hibátlan legyen.
7 Ha bárányt visz ajándékba, áldozza
azt az ÚR előtt.
8 És tegye a kezét az ő áldozata fejére,
azután ölje meg azt a gyülekezet sátra
előtt, és az Áron fiai öntsék a vérét körben az oltárra.
9 Azután áldozzon az ÚRnak ebből a
hálaadó áldozatból tüzes áldozatot,
annak kövérét, az egész farkát, amit a
hátgerezdi végénél vágjon el, és a hasához ragadt kövérjét, és minden kövérjét ami a beléhez ragadt.
10 És a két vesét, a veséken és a bélen lévő kövérrel együtt, és a máj körül lévő kövérséget egészen a veséivel
együtt vegye el.
11 És égesse meg azt a pap az oltáron:
tüzes áldozati étel ez az ÚR előtt.
12 Hogyha pedig kecskével áldozik
valaki, áldozza azt az ÚR előtt.
13 És tegye a kezét annak fejére, és ölje
meg azt a gyülekezet sátra előtt, és
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öntsék az Áron fiai annak vérét körben
az oltárra.
14 Azután áldozzon az ő áldozatából
tüzes áldozatot az ÚRnak: a kövérét,
ami a belét befedezi és ami a beléhez
ragadt.
15 És a két vesét is, a kövérét ami a veséin van, és ami a belén van, és a mája
mellett lévő kövérét egészen vegye el,
a veséivel együtt.
16 Amiket a pap égessen meg az oltáron: kedves illatú tüzes áldozat eledele
ez az ÚR előtt. Minden kövér az ÚRé.
17 Örökre állandó szertartás ez minden lakhelyeteken a ti nemzedékeiteknél, hogy semmi kövéret és vért meg
ne egyetek.

4

Tudatlanságból esett bűnökért való áldozatról, ha a pap vagy az egész gyülekezet, a fejedelem vagy a községből valaki vétkezik. E rész bizonyságot tesz arról,
hogy az Isten házában mindenkor, elejétől
fogva, az ó testamentumban is ezt a tudományt hirdették, hogy nincs az Isten előtt
személyválogatás, hanem kedves Őelőtte
mindenki, aki Őhozzá megtér.
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7
3Móz 9,9;

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva:
Ha valamelyik ember vétkezik az Isten parancsolatai ellen, olyan vétekkel amelyeket nem kell cselekedni, és
a parancsolatok közül valamelyik tilalma ellen cselekszik:
3 Ha a felkent pap vétkezik és ezzel
okot ad a nép romlására, hozzon az
ÚRnak az ő bűnéért, amelyet cselekedett, egy ép tulkot a bűnért való áldozatra.
4 És vigye a tulkot a gyülekezet sátrának ajtaja elé, az ÚR elé, és tegye a kezét a tulok fejére, és a tulkot ölje meg
az ÚR előtt.
5 És vegyen a felkent pap a tulok véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátrába.
6 Azután mártsa a pap az ő ujját a vérbe, és hintsen abból hétszer az ÚR
előtt, a szent hajlék függönye előtt.
7 És tegyen a pap abból a vérből a
jóillattétel oltárának szarvára az ÚR
előtt, amely a gyülekezet sátrában van:
a tulokvér maradékát öntse az egészen
égőáldozat oltára fundamentumára,
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amely a gyülekezet hajlékának ajtaja
előtt van.
8 Azután a tulok minden kövérjét vegye el, a bélen és a bél körül lévő kövérjét, amit a bűnért való áldozatra vitt
fel.
9 A két vesét is a rajtuk lévő kövérrel együtt, és a belén lévő kövéret: és
a rengeteg hártyát, ami a májon van, a
veséivel együtt vegye el.
10 Ahogy a hálaadó áldozat tulkából
elveszik: és azokat égesse meg a pap
az egészen égőáldozat oltárán.
11 A tulok bőrét és egész húsát, a fejével és lábaival együtt, és belét és ganéját:
12 És mind az egész tulkot vigye ki a
táboron kívül tiszta helyre, ahová az
áldozat hamuját öntik: és égesse meg
azt a fán tűzzel, ott égesse meg, ahová
a hamut öntik.
13 Hogyha pedig Izrael fiainak egész
gyülekezete vétkezik, és a gyülekezet
elől el lett titkolva a vétek; és valamit
cselekszenek az ÚR valamelyik parancsolata ellen, amit nem kellett volna
cselekedni, és bűnösökké lesznek:
14 Mikor kitudódik a bűn amelyet cselekedtek a parancsolat ellen: a gyülekezet áldozzon egy tulkot a bűnért, és
vigye azt a gyülekezet sátra elé.
15 És a gyülekezet vénei tegyék a kezeiket a tulok fejére az ÚR előtt, és ölje
meg azt a pap az ÚR előtt.
16 Azután a felkent pap vigyen be a tulok véréből a gyülekezet sátrába.
17 És mártsa be a pap az ujját a vérbe,
és hintsen a vérből hétszer az ÚR előtt,
a függöny előtt.
18 És abból a vérből tegyen az oltár
szarvaira is, amely az ÚR előtt a gyülekezet sátrában van: és az egész vért
öntse az egészen égőáldozat oltára
fundamentumára, amely a gyülekezet
sátrának ajtaja előtt van.
19 A tuloknak pedig minden kövérjét
vegye el, és égesse meg az oltáron.
20 És úgy cselekedjen azzal a tulokkal
a pap, mint a maga bűnéért való tulokkal cselekedett, és szerezzen engesztelést a gyülekezetnek, és megbocsáttatik nekik.
21 És vigye ki a tulkot a táboron kívül,
és égesse meg azt, ahogy elégette az
első tulkot. A gyülekezet bűnéért való
áldozat ez.
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22 Ha fejedelem vétkezik, és az ő URa
Istene parancsolata ellen cselekedett
valamit, amit nem kellett volna cselekedni, és tudatlanságból vétkezik,
23 Vagy tudatják vele az ő bűnét,
amellyel vétkezett, vigyen fel áldozatul egy ép, hím kecskegidát,
24 És tegye a kezét a bak fejére, és ölje
meg azt ott azon a helyen, ahol meg
szokták ölni az egészen égőáldozatra való barmot, az ÚR előtt, bűnáldozat ez.
25 És a pap vegyen a bűnért való áldozat véréből az ő ujjával, és tegye azt az
egészen égőáldozat oltárának szarvaira; a vért pedig öntse az egészen égőáldozat oltárának fundamentumára.
26 A kövérjét pedig mind égesse meg
az oltáron, mint a hálaadó áldozat kövérjét: és a pap tisztítsa meg azt az ő
bűnétől: és megbocsáttatik neki.
27 Ha pedig a föld népe közül vétkezik
tudatlanul valamelyik lélek, és az ÚR
valamelyik parancsolata ellen valamit
cselekedett, amelyet nem kell cselekedni, és bűnös lesz:
28 Vagy felismeri a bűnt amivel vétkezett, vigyen fel áldozatra az ő bűnéért
egy ép nőstény kecskét.
29 És tegye a kezét e bűnért való áldozat fejére, és ölje meg azt a bűnt, ahol
az egészen égőáldozatra való barmokat megölik.
30 Azután a pap vegyen annak véréből
az ujjával, és tegyen az egészen égőáldozat oltára szarvaira, a többi vért pedig öntse az oltár fundamentumára.
31 De annak minden kövérjét vegye el,
ahogy a hálaadó áldozat kövérjét elveszik: és a pap égesse meg azt az oltáron, jóillatú áldozatul az ÚRnak. A
pap így tisztítsa meg őt, és megbocsáttatik neki.
32 Ha pedig bárányt visz az ő bűnéért való áldozatra, nőstényt és épet vigyen.
33 És tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg azt a bűnért,
azon a helyen, ahol a pap megöli az
egészen égőáldozatra való barmot.
34 Azután a pap vegyen abból a vérből
az ujjával, és tegye az egészen égőáldozat oltárának szarvaira: a többi vért
pedig mindenestől öntse az oltár fundamentumára.
35 Azután annak minden kövérjét ve-

gye el, ahogy a hálaadó áldozatra való
juh kövérjét elveszik, és a pap égesse
meg azt az oltáron jóillatú áldozatul az
ÚRnak: A pap így tisztítsa meg azt az
embert az ő bűnétől, amellyel vétkezett, és megbocsáttatik neki.

5

Arról a törvényről, aki felebarátja káromlását elhallgatja. Azután a tisztátalan állatok érintésétől való tisztátalanról. Harmadszor a vakmerő hirtelenségből
és tudatlanságból való esküvésről. Az Istennek szentelt állatok elvételéért való áldozatról.

1 És ha egy lélek úgy vétkezik, hogy
hallotta a káromló beszédet, és ő tanú
arra, hogy látta vagy tudja: de nem
mondja el, akkor a bűnt hordozza;
2 Vagy ha valaki érint valami tisztátalan dolgot, akár tisztátalan vad, akár
valami tisztátalan jószág, akár tisztátalan féreg holttestét, és az el van titkolva előle; ő tisztátalan és bűnös lesz;
3 Vagy ha érinti az ember bármilyen
tisztátalanságát, amellyel megfertőződik, és azt nem tudta, hanem azután
értette meg, hogy vétkezett;
4 Vagy ha valaki esküszik, és az ő szájából kiejti, hogy gonoszt vagy jót cselekszik, annak minden tisztátalansága
szerint, egészen úgy, ahogy az ember
szokott esküvel hirtelen szólni, és azt
nem tudta, hanem azután értette meg,
hogy valamelyik beszédében vétkezett;
5 Az ilyen ember, mivelhogy valamelyik beszédében vétkezett, szükség,
hogy megvallja azt amiben vétkezett;
6 Azért vigyen áldozatot az ő bűnéért
az ÚRnak, az ő bűnéért amivel vétkezett, egy nőstény juhot vagy kecskét az
ő nyájából az ő bűnéért, és a pap tisztítsa meg őt az ő bűnéből.
7 Hogyha nincs arra módja, hogy juhot vagy kecskét vigyen áldozatra, akkor vigyen az ő bűnéért való áldozatra két gerlicét, vagy két galambfiat az
ÚRnak, az egyiket a bűnéért való áldozatra, a másikat egészen égőáldozatra.
8 És vigye azokat a paphoz; és először
áldozza meg azt, amelyik a bűnért való
áldozat, és annak fejét a nyakcsigolyánál metssze meg, de el ne szakassza.
9 És a bűnért való áldozat véréből hintsen az oltár oldalára, és a megmaradt
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vért nyomja ki az oltár fundamentumára; ez bűnáldozat.
10 A másikat égesse meg egészen égőáldozatul, úgy ahogy szokás; és a pap
így tisztítsa meg őt az ő bűnétől amelyet cselekedett, és megbocsáttatik
neki.
11 Hogyha pedig nincs arra módja,
hogy két gerlicét vagy két galambfiat
vigyen áldozatra: vigyen áldozatra az
aki vétkezett, egy efa zsemleliszt tizedét a bűnért: ne tegyen ahhoz olajat, se
pedig tömjént: mert ez bűnáldozat.
12 És vigye azt a paphoz, és a pap vegye ki abból egy teljes marokkal az
emlékeztető részt, és égesse meg a tűzön, hogy tűzáldozat legyen az ÚR
előtt; ez bűnáldozat.
13 Így tisztítsa meg a pap az embert az
ő bűnéből, amellyel vétkezett valamelyik bűnök közül, és megbocsáttatik
neki. A liszt maradéka legyen a papé,
mint a minha maradéka.
14 Azután szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
15 Ha valaki gonoszságot cselekszik
és tudatlanul vétkezik, és elvesz valamit az ÚRnak szentelt dolgokból, vigyen áldozatot az ő vétkéért az ÚRnak,
egy ép kost az ő nyájából, a te becslésed szerint, ezüst siklusokban, a szent
siklus szerint, hogy az vétekért való áldozat legyen.
16 És amit vétkezve elvett a szentségből, azt fizesse meg, és azontúl ötödrészt tegyen hozzá és adja azt a papnak. Így a pap megtisztítja azt a bűnért való áldozat által, és megbocsáttatik neki.
17 Hogyha valamelyik ember vétkezik, és valamit az ÚR parancsolatai ellen cselekszik, amit nem kell cselekedni, és nem tudja, azonban bűnös lesz,
és hordozza az ő bűnét.
18 Vigyen az ő nyájából egy ép kost
az ő bűnéért való áldozatra a paphoz
a te becslésed szerint, és a pap tisztítsa meg az embert az ő vétkéből amit
tudatlanságból cselekedett, nem tudva
azt; és megbocsáttatik neki.
19 Bűnért való áldozat ez, mivel az ÚR
ellen vétkezett.

minhát áldozni. Hogyan kell felkent papoknak áldozni, és a bűnért való áldozatot is hogyan, milyen rendtartással kell áldozni.

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Mikor valamelyik ember vétkezik és
gonoszságot cselekszik az ÚR ellen, ha
hazugsággal letagadja azt amit az ő felebarátja rábízott, vagy átadott, vagy
ha erőszakkal elvette, vagy felebarátját becsapta.
3 Vagy ha elveszett holmit talált és hazugsággal letagadja, vagy valami dologért hamisan esküszik; minden dolgot amit az ember úgy cselekszik,
hogy bűnt követ el.
4 Ezért mikor vétkezett és bűnössé lett,
mindazt adja vissza amit erőszakkal
vett el, vagy amit álnoksággal csalt ki,
vagy amit nála letettek, vagy az elveszett dolgot amit megtalált, adja vis�sza.
5 Vagy akármi legyen amire hamisan megesküdött, fizesse meg a teljes
értékét, és azonfelül az ötödrészét tegye hozzá, fizessen annak akié a holmi volt, azon a napon amelyen az ő bűnéről vallást tesz a bűnért való áldozat
által.
6 Az ő bűnéért való áldozatra pedig vigyen az ÚRnak az ő nyájából egy ép
kost a paphoz, a te becslésed szerint,
hogy a bűnért megáldozza azt.
7 És tisztítsa meg a pap azt az ÚR előtt,
és megbocsáttatik neki mindaz, amit
cselekedett és amiben vétkezett.
8 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
9 Parancsolj Áronnak és az ő fiainak, és
mondd meg: Ez az egészen égőáldozat
törvénye: Egészen égőáldozatnak nevezik, mivelhogy egészen megégetik
tűzzel, amely az oltáron ég egész éjszaka, egészen virradatig: mert az oltáron lévő tűznek szüntelen égnie kell,
és nem hagyni, hogy elaludjon.
10 A pap öltse fel az ő szoros ruháját,
és az alsóneműt is vegye fel az ő hústestére, és tisztítsa el a hamut miután a
tűz megemésztette az oltáron az áldozatot, és töltse a hamut az oltár mellé.
Hogy kell a szabad akarat szerint, és 11 Azután vesse le azt a ruháját és öla tudott bűnért áldozni. Hogy kell az tözzön más ruhába, és vigye ki a haegészen égőáldozatot áldozni. Hogy kell a mut a táboron kívül, tiszta helyre.
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6

3
2Móz
22,9-11;
2Móz 23,4;
4Móz 5,6;

3 Mózes 6. 7.

14
4Móz 15,4;
15
3Móz 2,9;

18
2Móz
29,37;

12 Az oltáron lévő tűzet pedig táplálják az oltáron, el ne aludjon, hanem a
pap viseljen rá gondot, hogy minden
reggel égjen a fa az oltáron, és minden
egészen égőáldozatot arra rendeljen,
és azon áldozzon hálaadásra való kövéret is.
13 A tüzet szüntelen táplálják az oltáron és ne hagyják elaludni.
14 Ez pedig a minha, azaz ételáldozati
ajándék törvénye: Az Áron fiai áldozzák azt az ÚR előtt az oltáron.
15 És vegyen a minha zsemlelisztjéből
egy teljes marokkal; így az olajból is;
a tömjént pedig, amely a minhán van,
az egészet vegye és égesse meg az oltáron: annak emlékeztető része kedves
illat az ÚR előtt.
16 Ami pedig megmarad abból, egye
meg Áron és az ő fiai, kovásztalan pogácsaként egyék meg a szenthelyen, a
gyülekezet udvarában egyék meg azt.
17 Ne süssék azt kovásszal, mert nekik
adtam azt, hogy az ő részük legyen az
én tűzáldozataimból: szentséges dolog
az, mint a bűnért és vétekért való áldozat.
18 Az Áron fiai közül a férfiak egyék
azt. Örökkévaló szertartás legyen ez
a ti nemzetségeiteknél az ÚR tűzáldozatai szerint. Minden megszentelődik
ami azokat érinti.
19 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
20 Ez az Áron és az ő fiai áldozata,
amelyet az ÚRnak áldozzanak mindenkor, amikor valakit közülük felszentelnek: egy efa zsemleliszt tizedrésze az állandó ételáldozatra, amelynek
felét reggel, felét este áldozza.
21 Serpenyőben, olajjal csinálja
meg, szépen felhólyagozva, majd vigye fel azt ételáldozatként, és a sült
minhadarabokat áldozza az ÚRnak, jó
és kedves illatul,
22 Amelyik papot az Áron fiai közül
az ő helyébe megkennek, az cselekedje
ezt. Örökkévaló szertartás ez, mindenestől égessék meg az ÚRnak:
23 Mert a pap minhájának, azaz ételáldozati ajándékának, mindenestől meg
kell égnie, meg ne egyék.
24 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
25 Szólj Áronnak és az ő fiainak, és ezt
mondd: Ez a bűnért való áldozat törvé-

nye: azon a helyen, ahol meg szokták
ölni az egészen égőáldozatot, azon a
helyen öljék meg a bűnért való áldozatot
az ÚR előtt; szentségek szentsége az.
26 Az a pap aki megáldozza a bűnért
való áldozatot, az egye meg azt, a szenthelyen egye meg, a gyülekezet sátrának udvarában.
27 Minden ami annak az áldozatnak
húsát érinti, megszentelődik, és ha valakinek a ruhájára esik abból a vérből, a ruhának azt a részét amire a vér
esett, mossa meg szenthelyen.
28 És a cserépedényt, amelyben azt
főzték, törjék össze; hogyha pedig ércfazékban főzték, súrolják meg és mossák meg vízzel.
29 A papi nemzetségben a férfiak egyék
meg azt; szentségek szentsége az.
30 Semmi olyan bűnáldozatot meg ne
egyenek, amelynek véréből bevisznek
a gyülekezet sátrába, hogy engesztelést tegyenek a szenthelyen: tűzzel
égessék meg.

26
4Móz
18,9-10;
Hós 4,8;

29
3Móz 4,5;
Zsid 13,11;

7

A vétekért való és a hálaadó áldozatok
rendtartásáról. A vér és a kövér evésének tiltásáról szóló törvényről. A papok hálaadó áldozatokból való részéről.

1 Ez pedig a vétekért való áldozat törvénye; szentségek szentsége ez.
2 Azon a helyen, ahol megölik az egészen égőáldozatot, ott öljék meg a vétekért való áldozatot is. Annak vérét pedig hintsd körben az oltárra.
3 Minden kövérjét pedig áldozzák
meg, a farkát is, és amelyik kövér a belet betakarja.
4 A két veséjét és a rajtuk lévő kövérséget, amelyik a belénél van, és a mája
mellett lévő kövérhártyát, a veséivel
együtt mind vegye el.
5 És a pap égesse meg azokat az oltáron, égőáldozatul az ÚRnak. Vétekért
való áldozat ez.
6 A papi nemzetségben a férfiak egyék
meg azt, a szenthelyen egyék meg;
szentségek szentsége ez.
7 Mint a bűnért való áldozat, úgy legyen
a vétekért való áldozat is, mind a két áldozatnak ugyanaz az egy törvénye legyen. Azé a papé legyen, aki az engesztelést végzi, azé legyen.
8 Amelyik pap az egészen égőáldozatot áldozza, annak a baromnak bőre,
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7
3Móz
14,13;

3 Mózes 7.

12
Zsolt
116,17;

16
3Móz 19,6;

20
3Móz 15,3;

amelyet megáldozott, azé a papé legyen amelyik megáldozta azt.
9 És minden minha amelyet kemencében sütnek, és amit serpenyőben vagy
rostélyon készítenek, a papé legyen,
aki azt áldozta.
10 Ezenfelül minden olajos vagy száraz minha Áron fiaié legyen, egyiké
úgy, mint a másiké.
11 Ez pedig a hálaadó áldozat törvénye, amelyet az ÚRnak áldoznak:
12 Ha hálaadásért áldozik valaki, a hálaadás áldozatával együtt áldozzon
kovásztalan olajos lepényeket, és olajjal megkent zsemlelisztből pogácsákat,
az olajjal gyúrt lepényekkel együtt.
13 A béleseken kívül kovászos kenyeret is vigyen áldozatra, az ő hálaadó áldozatával együtt.
14 És mindezekből áldozzanak egy
kenyeret, amelyet mutassanak fel az
ÚRnak, és azé a papé legyen, aki a hálaadásra való áldozat vérét elhinti.
15 Az ő hálaadó áldozata húsát pedig
az ő ajándékának napján egyék meg,
senki abból ne hagyjon reggelig.
16 Hogyha fogadásból, vagy szabad
akaratból van az áldozat, amely napon
áldozza azt valaki, azon a napon egyék
meg; ami megmarad abból, másnap
egyék meg.
17 Ami pedig annak az áldozatnak húsából megmarad, harmadnapon tűzzel
égessék meg.
18 Mert ha valaki a hálaadó áldozat
húsából eszik harmadnapon, nem lesz
kedves az aki azt áldozza, és attól nem
fogadja el azt az ÚR, utálatos lesz az
áldozata; és az a lélek aki eszik abból,
hordozza az ő bűnét.
19 És azt a húst, amely valami tisztátalanhoz ér, meg ne egyék, hanem tűzzel
égessék meg. Ezenkívül a hálaadó áldozat húsát eheti mindenki aki tiszta.
20 Az a lélek aki eszik a hálaadó áldozat húsából, amely az ÚRé, és az ő tisztátalansága rajta van, az ilyen lelket
gyomlálják ki az ő népe közül.
21 Az a lélek aki valami tisztátalant
érint, akár tisztátalan embert, akár
tisztátalan barmot, vagy akármi tisztátalan utálatost, és azután eszik a hálaadó áldozat húsából, amely az ÚRé,
gyomlálják ki azt a lelket az ő népe közül.
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22 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, és
mondta:
23 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva: Az
ökör, a bárány és a kecske semmi kövérjét meg ne egyétek.
24 Az elhullott állat és a vadtól megszaggatott állat kövérje használható
bármi munkára, de semmiképpen meg
ne egyétek.
25 Mert ha valaki megeszi az efféle állatok kövérjét, amelyekből tűzzel megemésztendő áldozatot visz az ÚRnak,
az a lélek aki azt megeszi, gyomlálják
ki az ő népe közül.
26 Hasonlóképpen semmi vért meg ne
egyetek a lakhelyeteken, se madár, se
barom vérét.
27 Minden lélek aki valamilyen vért
megeszik, azt a lelket gyomlálják ki az
ő népe közül.
28 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, és
mondta:
29 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva: Aki
az ÚRnak áldozik hálaadó áldozattal,
ő maga vigye az ÚRnak az ő áldozatát,
a hálaadásra való áldozatot.
30 A tulajdon kezével hozza az ÚR tüzes áldozatát: a kövérjét a szegyével
együtt hozza fel, a szegyét azért, hogy
meglóbálják azt az ÚR előtt.
31 Azután a pap égesse meg azt a kövérjét az oltáron, a szegye pedig legyen Ároné és az ő fiaié.
32 A papnak adjátok a jobb lapockát
is a hálaadó áldozatra való baromból,
hogy azt mutassa fel.
33 Aki Áron fiai közül a hálaadó áldozat vérét és kövérjét megáldozza, azé
legyen annak a baromnak jobb lapockája;
34 Mert a meglóbált szegyet és a felmutatott jobb lapockát kiválasztottam
az Izrael fiai hálaadó áldozatából, és
Áron papnak és az ő fiainak adtam
örökkévaló végzés szerint, az Izrael fiaitól kivett részül.
35 Ez a felkent Áron és az ő felkent fiai
része az ÚRnak tűzzel megemésztendő áldozataiból, attól a naptól fogva,
amelyen előállította őket Mózes, hogy
papként szolgáljanak az ÚRnak.
36 Amelyet parancsolt az ÚR, hogy
adják nekik az Izrael fiai, amely napon
felkente őket Mózes, örökkévaló rendtartás szerint, az ő nemzetségük szerint.

26
1Móz 9,4;
3Móz 3,17;
3Móz 17,14;

30
2Móz
29,24;

34
2Móz
29,27;
4Móz
18,11;

3 Mózes 7. 8.
37 Ez az egészen megégetendő áldozat, a minha, a bűnért és a vétekért
való áldozat, a papok szentelési áldozata, és a hálaadó áldozat törvénye;
38 Amelyet az ÚR parancsolt Mózesnek a Sinai hegyen, amely napon parancsolta az Izrael fiainak, hogy áldozzanak neki a Sinai hegy pusztájában.

8

Áron és fiai papságra való felszentelési
szertartásáról.

2
2Móz
28,1-2;
2Móz
30,25;

6
2Móz 29,4;
7
2Móz 28,4;
8
2Móz
28,30;
9
2Móz
28,36;
2Móz 29,6;

12
Zsolt
133,2;
13
2Móz 29,9;

14
2Móz 29,1;

1 Szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Vedd Áront és fiait vele együtt, és
az öltözetüket, a kenetolajat, és bűnért
való áldozatra egy tulkot, két kost és egy
kosár kovásztalan kenyeret.
3 És az egész gyülekezetet gyűjtsd
egybe a gyülekezet sátrának ajtaja elé.
4 És úgy cselekedett Mózes, ahogy az
ÚR parancsolta neki, és egybegyűlt az
egész gyülekezet a gyülekezet sátrának ajtaja elé.
5 Akkor mondta Mózes a gyülekezetnek: Ez a dolog, amit az ÚR parancsolt
cselekedni.
6 És előállította Mózes Áront és az ő fiait, és megmosta őket vízzel.
7 És ráadta Áronra a ruhát, beövezte őt
az övvel, és azonfelül ráadta a palástot, az efódot is ráadta és beövezte az
efódhoz való övvel, és felövezte azzal.
8 És az efódra feltette a hósent, és beletette abba az Urimot és Thummimot.
9 Azután feltette fejére a süveget, és a
süveg elejére feltette az aranylapot, és
a szent koronát, ahogy parancsolta az
ÚR Mózesnek.
10 Mózes vette a kenetolajat is és megkente a szent hajlékot, és mindent ami
benne van, hogy megszentelje azokat.
11 És az oltárt is meghintette azzal hétszer, és megkente az oltárt is minden
eszközeivel együtt, a mosdót is megkente a lábával együtt, hogy azokat
megszentelje.
12 Az Áron fejére is töltött a kenetolajból és megkente őt, hogy megszentelje őt.
13 Mózes az Áron fiait is előállította,
és felöltöztette azokat is ugyanúgy az
ő öltözetükbe, és beövezte őket övvel,
süveget is tett a fejükre, ahogy az ÚR
parancsolta Mózesnek.
14 Azután előhozott egy tulkot a bűnért való áldozatra, és Áron a fiaival

együtt a bűnért való áldozat tulkának
fejére tették az ő kezeiket.
15 És miután megölték azt, Mózes annak véréből tett az ő ujjával az oltár szarvaira körben, és megtisztította az oltárt, és a többi vért pedig az oltár fundamentumára öntötte, és megszentelte azt, hogy engesztelést tegyen
rajta.
16 Azután vette mindazt a kövérséget
ami annak a belén volt, és a máj mellett való kövérséget, mindkét veséjét és
azok kövérségét, és megégette azokat
Mózes az oltáron.
17 A tulkot pedig, azaz annak bőrét,
húsát és ganéját tűzzel égette meg a táboron kívül, ahogy az ÚR parancsolta
Mózesnek.
18 Azután előhozta az egészen égőáldozatra való kost, és Áron pap és fiai
rátették a kezüket a kos fejére.
19 Melyet miután megölt, Mózes annak vérét az oltár köré hintette.
20 És a kost részekre vagdalták, Mózes pedig megégette a fejét, a tagjait és
a kövérjét.
21 A belét és lábait, miután megmosta
vízzel, az egész kost megégette Mózes
az oltáron. Egészen égőáldozat ez, ami
kedves illatú tűzáldozat az ÚRnak,
ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
22 Azután előhozta a másik kost is, a
papok szentelésének áldozatára való
kost, és rátették Áron és az ő fiai az ő
kezeiket annak fejére.
23 Melyet mikor megölt, Mózes vett
annak véréből és megkente azzal az
Áron jobb füle cimpáját, és jobb keze
és jobb lába hüvelykjét.
24 Előállította az Áron fiait is, és azoknak is jobb fülük cimpáját, és jobb kezük és jobb lábuk hüvelykjét megkente Mózes vérrel, azután Mózes a többi
vért az oltár köré öntötte.
25 És vette annak kövérjét, a farkát és
a belén lévő egész kövérjét, a mája rengeteg hártyáját, és a két veséjét a kövérjével együtt, és a jobb lapockáját.
26 És a kovásztalan kenyerek kosarából, amely az ÚR előtt volt, vett egy
kovásztalan lepényt, és egy olajos bélest, és egy pogácsát, és a kos kövérjére és a jobb lapockájára rakta azokat.
27 És mindezeket Áron és fiai kezére
rakta, és meglóbáltatta ezeket velük az
ÚR előtt.
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17
2Móz
29,14;
3Móz 4,11;

21
2Móz
29,18;

25
2Móz
29,22;

27
2Móz
29,24;

3 Mózes 8. 9.

29
2Móz
29,26;
3Móz 7,33;

30
2Móz
29,21;

31
2Móz
29,32;
3Móz 24,9;

33
2Móz
29,35;

35
3Móz 10,3;

28 Azután elvette kezeikből azokat
és megégette az oltáron égőáldozatul. Felszentelési tűzáldozat ez, amely
kedves illatú az ÚRnak.
29 Mózes pedig annak szegyét elvette
és meglóbálta az ÚR előtt, amely Mózes része lett a felszentelés áldozatából, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
30 Azután Mózes vett a kenetolajból és
a vérből, amely az oltáron volt, és meghintette azokkal Áront és az ő ruháit:
az ő fiait és fiai ruháit vele együtt: és
így megszentelte Áront és ruháit, az ő
fiait és fiai ruháit vele együtt.
31 Azután Mózes mondta Áronnak
és fiainak: Főzzétek meg a kos húsát
a gyülekezet sátrának ajtaja előtt, és
ott egyétek meg azt; és ezt a kenyeret,
amely a felszentelés kosarában van,
ahogy megparancsoltam, ezt mondva:
Áron és az ő fiai egyék meg azt.
32 Ami pedig megmarad ebből a húsból és kenyérből, égessétek meg tűzzel.
33 De a gyülekezet sátrának ajtaján ki
ne menjetek hét napig, addig a napig
amíg betelnek a felszentelésetek napjai. Mert az ÚR hét napon szentel meg
titeket.
34 Ahogy ma cselekedett, úgy parancsolta az ÚR, hogy cselekedjünk, hogy
engesztelést tegyünk értetek.
35 Azért a gyülekezet sátrának ajtajánál legyetek éjjel és nappal hét napig,
és őrizzétek meg amit az ÚR parancsolt megőrizni, hogy meg ne haljatok:
mert így parancsolta nekem.
36 Ezért Áron és fiai mindazokat a
dolgokat megcselekedték amit az ÚR
megparancsolt nekik Mózes által.

9

Miután felszentelték Áront, és hozzákezd az ő szolgálatához, és áldozik
mind magáért, mind a közösségért; megáldja a népet. Megjelenik nekik az Úr dicsősége, ezt a mennyei tűzet nagyon szorgalmasan megőrizték a papok és azt soha,
sem nappal sem éjjel nem hagyták elaludni, hanem szüntelenül fával táplálták azt
Salamon idejében is, ahogy a zsidó tudósok
mondják, a babiloni fogság idején azonban
teljesen megszűnt.
1 És a nyolcadik napon történt, hogy
Mózes szólította Áront és a fiait, és Izrael véneit.
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2 És mondta Áronnak: Végy egy ép
borjút bűnért való áldozatra, és egy ép
kost egészen égőáldozatra, és vidd azokat az ÚR elé.
3 Izrael fiainak is szólj, ezt mondva:
Vegyetek egy ép kecskebakot bűnért
való áldozatra, és egy ép esztendős borjút és egy ép bárányt egészen égőáldozatra.
4 És egy ökröt és kost, hogy azt hálaadó áldozatul áldozzátok meg az
ÚRnak: és olajos minhát, azaz ételáldozati ajándékot. Mert ma megjelenik nektek az ÚR.
5 Azért miután megszerezték amiket
Mózes parancsolt, a gyülekezet sátra
elé vitték azokat, és az egész gyülekezet előjött, és megálltak az ÚR előtt.
6 És mondta Mózes: Ez az a dolog,
amelyet az ÚR parancsolt; cselekedjétek meg, és megjelenik nektek az ÚR
dicsősége.
7 És mondta Mózes Áronnak: Gyere
az oltárhoz és a te bűnödért való áldozatodat és a te egészen égőáldozatodat
áldozd meg, magadért és a népért végezz engesztelést. Azután készítsd el a
nép áldozatát is, és végezz engesztelést értük is, ahogy az ÚR parancsolta.
8 Áron azért az oltárhoz ment, és megölte az ő borjúját az ő bűnéért való áldozatra.
9 És Áron fiai odavitték hozzá annak vérét, és az ő ujját a vérbe mártva tett abból az oltár szarvaira, a maradék vért pedig kiöntötte az oltár fundamentumára.
10 A kövérjét pedig és a veséket, és a
máj rengeteg hártyáját elégette a bűnért az oltáron, ahogy az ÚR parancsolta neki.
11 A húsát pedig és a bőrét megégette
a táboron kívül.
12 Azután megölte az egészen égőáldozatot is: és az Áron fiai elvitték hozzá annak vérét, és az oltárra hintette
azt körben.
13 Így az egészen égőáldozatot is elvitték hozzá, az áldozat tagjait és fejét,
hogy azokat elégesse az oltáron:
14 Miután megmosta annak belét és lábait, egészen megégette azokat az oltáron.
15 Azután felvitte a nép áldozatát, és
először a nép bűne áldozatára való ba-
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kot vette, amit megölt, és megáldozta a
bűnért, mint ahogy először.
16 Azután előhozta az egészen égőáldozatot és megáldozta azokat a szokás
szerint.
17 A minhát is előhozta, és egy teli marokkal vett abból, megégette az oltáron
a reggeli egészen égőáldozaton kívül.
18 Ezenfelül megölte a nép hálaadó áldozatára való ökröt is, és a kost, és annak vérét az Áron fiai odavitték neki,
és azt körben az oltárra hintette.
19 Mikor előrevitték az ökör és a kos
kövérjét, a farkát és a belén lévő kövéret, a veséit és a máj rengeteg hártyáját;
20 Ráhelyezték ezeket a kövérségeket
a szegyekre, és megégette az oltáron a
kövérségeket.
21 De a szegyeket és a jobb lapockát
Áron meglóbálta az ÚR előtt, ahogy az
ÚR parancsolta Mózesnek.
22 Ezután felemelte Áron a kezeit a
népre és megáldotta őket, és lejött az
oltártól miután a bűnért való áldozatot,
az egészen égőáldozatot, és a hálaadás
áldozatát elvégezte.
23 Azután Mózes Áronnal együtt bement a gyülekezet sátrába, és mikor kijöttek onnan, hogy a népet megáldják,
megjelent az ÚR dicsősége az egész
népnek.
24 Mert az ÚR elől tűz jött ki, és megemésztette az oltáron lévő egészen égőáldozatot, és a kövérségeket, és az
egész nép látta, és felkiáltva arcra leborultak.

10

Amikor Áron két fia idegen tüzet
vittek a szenthelyre, az Isten men�nyei tűzzel megölte őket. A papoktól Isten eltiltja a bort és minden részegítő dolgot, hogy azoktól megtartóztassák magukat, mikor az isteni szolgálatban vannak.
Haragszik Mózes, hogy a papok nem ették
meg a részüket az áldozatokból. Áron menti magát a fiain esett dologgal.

2
4Móz 3,4;
4Móz
26,61;
1Krón 24,2;

1 Nádáb és Abihu, Áron fiai pedig
megfogták a saját tömjénezőjüket és
szenet tettek azokba, azonfelül jóillatra
való szert is tettek, és idegen tüzet vittek az ÚR elé, amit nem parancsolt nekik az ÚR.
2 Ezért tűz jött ki az ÚR elől és megemésztette őket, és meghaltak az ÚR
előtt.

3 És mondta Mózes Áronnak: Ez az
amit szólt az ÚR, ezt mondva: Akik
hozzám közel vannak, azokban szenteltetem meg, és az egész nép előtt
megdicsőíttetem.
4 Áron pedig hallgatott. Mózes szólította Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek,
az Áron nagybátyjának fiait, és mondta nekik: Gyertek és vigyétek ki az
atyátokfiait a szenthely elől a táboron
kívülre.
5 Azért odamentek, és kivitték őket
az ő öltözetükben a táboron kívülre,
ahogy Mózes szólt.
6 Azután Mózes mondta Áronnak és
az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak:
A fejeteket meg ne meztelenítsétek, és
ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy
meg ne haljatok, és az egész gyülekezet ellen fel ne gerjedjen az ÚR haragja,
hanem az atyátokfiai, az Izrael egész
háza sirassa a tüzet amit az ÚR gerjesztett.
7 A gyülekezet sátrának ajtaja elől el
ne távozzatok, hogy valahogy meg ne
haljatok: mert az ÚR kenetének olaja van rajtatok. És ők a Mózes beszéde
szerint cselekedtek.
8 És szólt az ÚR Áronnak, és mondta:
9 Bort és részegítő italt ne igyál se te, se
a fiaid veled együtt, amikor bementek
a gyülekezet sátrába, hogy meg ne haljatok: örökkévaló rendtartás legyen ez
a ti nemzetségeitek szerint.
10 Hogy különbséget tegyetek a szent
és a közönséges között, a tisztátalan és
a tiszta között.
11 És hogy taníthassátok Izrael fiait
minden rendelésre, amelyeket az ÚR
szólt nekik Mózes által.
12 Mózes pedig szólt Áronnak és az
ő megmaradt fiainak, Eleázárnak és
Ithamárnak: Vegyétek el a minhát ami
megmaradt az ÚR tűzáldozataiból, és
egyétek meg azt kovásztalan kenyerekkel az oltár mellett: mert szentségek szentsége az.
13 És a szenthelyen egyétek azt, mert
ez a te jutalmad és a fiaid jutalma az
ÚR tűzáldozataiból: mert így parancsolta nekem az ÚR.
14 A meglóbált szegyet pedig, és a felmutatott lapockát egyétek meg tiszta helyen, te és a fiaid és lányaid veled
együtt: mert a te járandóságodra ada125
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tott az, és a fiaid járandóságára adatott
az Izrael fiai hálaadó áldozatából.
15 A felmutatott lapockát és meglóbált
szegyet, amelyeket a tűzáldozat kövérjével visznek fel, azokat az ÚR előtt lóbálják meg: az a tiéd legyen és a fiaidé, örökkévaló végzés szerint, ahogy
az ÚR parancsolta.
16 Azután Mózes a bűnért áldozott bak
felől bizony nagyon tudakozódott; de
íme az elégett. Ezért felgerjedt a haragja Eleázár és Ithamár ellen; Áron megmaradt fiai ellen, és mondta:
17 Miért nem ettétek meg a bűnért való
áldozatot a szenthelyen? Mert szentségek szentsége az. Pedig nektek adta
azt az ÚR, a nép bűnének hordozásáért, és annak engesztelésére az ÚR
előtt.
18 Íme, nem vitetett be annak az áldozatnak vére a szenthajlékba; ezért meg
kellett volna ennetek a szenthelyen,
ahogy megparancsoltam.
19 Áron szólt Mózesnek: Íme ma áldozták meg az ő bűnükért való áldozatot és az egészen égőáldozatot az ÚR
előtt, engem pedig ilyen nagy keserűség ért: Ha megettem volna ma a bűnért való áldozatot, vajon kedves lett
volna-e az ÚR előtt?
20 És mikor Mózes ezt meghallotta, jóváhagyta az ő válaszát.

11

Az állatok közül melyek tiszták vagy
tisztátalanok, melyiket szabad megenni, melyiket nem, mind a vízben lévők,
mind a földön járó, csúszómászó, mind az
égen szálló szárnyas állatok közül. Melyek
fertőzik meg az embert, vagy akármelyik
állatot és melyek nem, de azt észben kell
tartanunk, hogy az ételben való válogatás
a Jézus Krisztus eljövetele után mindenestől el lett törölve. Lásd: Mt.15.; 1Kor.8,1;
Tim.4. Ezért a keresztényeknek minden
válogatás nélkül mindent meg szabad
enni, ami az ember élete táplálására való.

2
5Móz 14,4;
ApCsel
10,14;

1 Ismét szólt az ÚR Mózesnek és Áronnak, ezt mondva nekik:
2 Szóljatok Izrael fiainak, ezt mondva:
Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek, a föld minden állatai közül:
3 Mindannak az állatnak, aminek hasadt a körme, és a körme kettéhasadt,
és kérődző az állatok közül, azt egyétek meg.
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4 De azt meg ne egyétek közülük,
amelyek csak kérődznek, és azok közül amelyek csak hasadt körműek: a
tevét, mert kérődzik ugyan de nincs
meghasadt körme, azért tisztátalan legyen nektek.
5 A hörcsögöt, mert kérődző ugyan,
de nem hasadt a körme; tisztátalan ez
nektek.
6 A nyulat, mert kérődző ugyan, de
nem hasadt a körme; tisztátalan ez
nektek.
7 És a disznót, mert hasadt körmű
ugyan és egészen kettéhasadt körme
van, de nem kérődzik; tisztátalan ez
nektek.
8 Ezek húsából ne egyetek, és holttestüket se illessétek; tisztátalanok ezek
nektek.
9 Mindazokból amelyek a vizekben
élnek, ezeket ehetitek meg: Aminek
úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben,
azokat mind egyétek meg.
10 Aminek pedig nincsen úszószárnya
és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, mindazok közül amelyek úsznak és élnek a vízben, utálatos legyen
az nektek.
11 Annyira legyenek utálatosak nektek, hogy azok húsából ne egyetek, és
azok holtteste is utálatos legyen előttetek.
12 Aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind utálatos legyen
előttetek.
13 A szárnyas állatok közül pedig ezeket utáljátok, meg ne egyétek, utálatosak ezek: a keselyű, ölyv, kánya.
14 A sas és a héja az ő nemével együtt.
15 Minden holló az ő nemével együtt.
16 A strucc, a bagoly, a kakukk és a
karvaly az ő nemével együtt.
17 A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.
18 A bölömbika, a pelikán és a gém.
19 A gólya és a szarka az ő nemével, a
büdös banka és a denevér.
20 Amelyik szárnyas állat négy lábon
jár, utálatos legyen nektek.
21 Azonban egyétek meg a négy lábon
járó szárnyas állatok közül az olyanokat, amelyek a hosszú lábaikkal a földön szökdécselnek.
22 Ezeket egyétek meg azok közül: az
arbé-sáskát az ő nemével, a szolámsáskát az ő nemével, a khargol-sáskát az
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32
3Móz
15,12;

ő nemével és a khagab-sáskát az ő nemével.
23 Egyéb szárnyas állat, amelynek
négy lába van, utálatos legyen nálatok.
24 És ezekkel megfertőzitek magatokat. Valaki érinti azok holttestét, tisztátalan lesz estig.
25 És mindenki aki azok holttestét hordozza, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estig.
26 Minden állat amelynek hasadt a
körme, de nincs egészen kettéhasadva és nem kérődzik, tisztátalan legyen
nálatok; valaki érinti azt, tisztátalan legyen.
27 Minden állat amely a négylábúak
között a talpán jár, tisztátalan legyen
előttetek. Aki az olyan állatok holttestét érinti, tisztátalan legyen estig.
28 És aki hordozza az olyan állatok
holttestét, mossa meg az ő ruháit, és
tisztátalan legyen estig. Tisztátalanok
legyenek előttetek.
29 A földön mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok előttetek: a menyét, egér, a béka az ő nemével együtt.
30 A sündisznó, a kaméleon, a gyík, a
csiga és a vakondok.
31 Ezek tisztátalanok nektek minden
mászó állatok körül; aki érinti ezeket
miután meghaltak, tisztátalan legyen
estig.
32 És minden amire ezek közül valamelyik ráesik az ő halála után, tisztátalan legyen; akár faedény, akár ruha,
vagy bőr, vagy zsák legyen; akármelyik eszköz, amivel az ember valamit
csinál: a vízbe tegyék, és tisztátalan legyen estig, azután tiszta lesz.
33 Ezenfelül minden cserépedény
amelyikbe ezek közül valamelyik beleesik, mindazzal együtt ami benne van,
tisztátalan lesz, és az edényt törjétek el.
34 Minden eledel amelyet meg szoktak enni, tisztátalan lesz, ha a tisztátalan vizet ráöntik, és minden ital, amelyet tisztátalan edényből isznak, tisztátalan lesz.
35 És minden amire azok holtteste ráesik, tisztátalan lesz: akár kemence,
akár vasfazék legyen, törjék el, tisztátalanok; azért nektek is tisztátalanok
legyenek.
36 De a forrás, a kút, az egybegyűlt

víz, tiszta lesz; de ami azok holttestéhez ér, tisztátalan legyen.
37 Hogyha azok holttestéből a vetőmagra esik amit elvetnek, tiszta legyen:
38 De ha vizet öntenek a vetnivaló
magra, és úgy esik rá azok holttestéből, tisztátalan legyen nektek.
39 Ha az állatok közül valamelyik
meghal, amit meg szoktatok enni, aki
annak holttestét érinti, tisztátalan lesz
estig.
40 Aki pedig eszik annak holttestéből,
mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan
legyen estig. Ugyanúgy mossa meg ruháit az is aki kiviszi annak holttestét,
és tisztátalan legyen estig.
41 Minden állat ami a földön csúszikmászik, utálatos legyen, meg ne egyétek.
42 Amelyik állat a hasán csúszik, és
négy vagy több lábon jár a földön csúszómászó minden állat között, meg ne
egyétek azokat; hanem utálatosak legyenek előttetek.
43 Meg ne fertőzzétek magatokat semmiféle állat megevésével ami a földön
csúszik-mászik, utálatossá ne tegyétek
azokkal magatokat: mert tisztátalanok
lennétek, ha azokat megennétek.
44 Mert én az ÚR vagyok a ti Istenetek, ezért szenteljétek meg magatokat
és szentek legyetek, mert én szent vagyok; meg ne fertőzzétek ezért magatokat semmiféle csúszómászó állattal
ami a földön mászik.
45 Mert én az ÚR vagyok, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéből, hogy
nektek Istenetek legyek. Ezért legyetek
szentek, mert én szent vagyok.
46 Ez a törvény a szárazföldi állatokról,
a szárnyas állatokról, és minden élő állatról, ami a vízben úszik, és minden
állatról, ami csúszik-mászik a földön.
47 Hogy különbséget tegyetek a tisztátalan és tiszta között, az olyan állat
között ami megehető, és az olyan állat
között ami nem ehető meg.

12

A szülő asszony törvénye ha fiút,
vagy lányt szül.

1 Ismét szólt az ÚR Mózesnek, és
mondta:
2 Szólj Izrael fiainak, és ezt mondd: az
asszony, miután az ő méhében fogant
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és fiút szült, hét napig tisztátalan lesz a
havibaja napjainak száma szerint.
3 A nyolcadik napon pedig metéljék
körül a fiú férfitestének előbőrét.
4 Azután harminchárom napig maradjon otthon a vértől való tisztulás miatt; semmi szent dolgot ne érintsen, a
szenthelyre se menjen be, míg el nem
telnek az ő tisztulásának napjai.
5 Ha pedig lányt szül, két hétig legyen
tisztátalan, a természet szerint való havibaja szerint: azután hatvanhat napig
maradjon a házában a vértől való tisztulása miatt.
6 Mikor pedig betelnek az ő tisztulásának napjai, a fiú vagy lány szülése után, vigyen egészen égőáldozatra
esztendős bárányt és galambfiat vagy
gerlicét, bűnért való áldozatra, a gyülekezet sátrának ajtaja elé a paphoz.
7 Vigye fel azt az ÚR elé, és tegyen engesztelést érte, és így tiszta lesz az ő
vére folyásától. Ez a szülőasszony törvénye, mikor fiút vagy lányt szül.
8 Hogyha nincs módja arra, hogy bárányt vigyen az áldozatra, vigyen két
gerlicét vagy két galambfiat, az egyiket egészen égőáldozatra, a másikat
bűnért való áldozatra, és a pap tegyen
érte engesztelést, és tiszta lesz.

13

A poklosságról, amely az ember testbőrén fakad, vagy valamilyen tagján, vagy pedig valamilyen házbeli ruhán és marhán, hogy kell azt felismerni, és
hogy kell a papnak arról ítéletet tenni.

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek és Áronnak, ezt mondva:
2 Ha egy ember hústeste bőrén dagadás, vagy kelés, vagy valami fehér fakadék látszik annyira, hogy poklos
lesz, az ilyen embert vigyék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül az egyikhez.
3 És nézze meg a pap annak hústeste
bőrén azt a csapást, ha abban a szőr elváltozik fehérré, és a fakadék teteje lejjebb van mint a természet szerint való
bőr teteje, tehát poklosság csapása az:
Azért miután a pap megnézte, tisztátalannak ítélje azt.
4 Hogyha a fakadék fehér lett az ember
hústeste bőrén, és annak teteje nincs
lejjebb a bőr tetejénél, a szőr sem változott fehérré rajta, az olyan embert a
pap rekessze külön hét napig.
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5 Azután a pap nézze meg azt a hetedik napon, ha az ő ítélete szerint a csapás ugyanolyan állapotban maradt, és
nem terjedt szét a bőrön, ismét rekes�sze külön azt a pap hét napig.
6 Azután a pap nézze meg őt a hetedik
napon másodszor is, és ha a csapás kisebb lett, és nem terjedt tovább a bőrön, tisztának ítélje őt a pap, mert csak
fakadék volt. Mossa meg ruháit, és legyen tiszta.
7 Hogyha pedig a fakadék bizony elterjedt a bőrön, miután a paptól az az
ember tisztának ítéltetett, nézze meg a
pap azt másodszor is.
8 Ha azért a pap látja, hogy a fakadék
elterjedt a bőrön: tisztátalannak ítélje
azt a pap, mert poklosság az.
9 Mikor poklosság csapása lesz az emberen, a paphoz vigyék azt.
10 És ha a pap megnézte, és a fakadék
a bőrön fehér, és azon a szőr fehérré
változott, ha valami eleven hús volna
is a fakadékban.
11 Régi, megöregedett poklosság az
annak hústeste bőrén; azért tisztátalannak ítélje azt a pap, és be ne rekes�sze, mert tisztátalan ő.
12 Hogyha napról napra terjed a poklosság az ő bőrén, és a poklosság a bőrét elfoglalja tetőtől talpig, amerre a
pap nézi:
13 És ha látja a pap, hogy íme a poklosság az egész bőrét ellepte, tisztának
ítélje azt a csapást: mert mindenestől
fehérré vált, tiszta az.
14 De amelyik nap eleven hús mutatkozik abban, tisztátalan lesz.
15 Amikor a pap meglátja az eleven
húst, tisztátalannak ítélje őt, mert az az
eleven hús tisztátalan: poklosság az.
16 De ha az eleven hús fehérré változik, menjen a paphoz.
17 És miután megnézte a pap, és ha a
csapás fehérré változott, tehát tisztának ítélje a pap azt a csapást: tiszta az.
18 Mikor pedig az ember hústeste bőrén valami kelés lesz, és az meggyógyul:
19 Azután a kelés helyén fehér daganat támad, vagy vörhenyes fehér szeplő, mutassák meg a papnak.
20 És mikor megnézi a pap, és annak
teteje lejjebb esett a bőrnél, és annak a
szőre fehérré változott: tisztátalannak
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ítélje azt a pap, poklosság csapása az,
ami kiújult a kelés helyén.
21 Amikor pedig megnézi azt a pap,
és nincs abban fehér szőr, és nem esett
lejjebb a bőrnél, hanem kisebb lett, rekessze külön azt a pap hét napig.
22 Ha a bőrön bizony elterjed; tisztátalannak ítélje azt a pap: mert csapás az.
23 Ha pedig helyén áll az a fakadék, és
nem terjedt el, a kelés helye az: azért
tisztának ítélje azt a pap.
24 Viszont mikor az ember teste bőrén égés lesz, és annak meggyógyult
helyén vörhenyes, vagy fehér fakadék
lesz, vagy szinte fehér:
25 Nézze meg azt a pap, és ha annak
szőre fehérré változott a fakadékban,
és annak teteje lejjebb esett a bőrnél,
poklosság az, ami az égés helyén támadt: azért tisztátalannak ítélje azt a
pap, mert csapás az.
26 Mikor pedig megnézi azt a pap, és
nem lesz a fakadékban fehér szőr, és
a bőrnél nem esett lejjebb, hanem inkább kisebb lett: a pap rekessze külön
hét napig.
27 Azután mikor megnézi azt a pap a
hetedik napon, és ha bizony elterjedt a
bőrön, a pap ítélje azt tisztátalannak:
mert poklosság csapása az.
28 Ha pedig helyén áll az a fakadék, és
nem terjedt el a bőrön, hanem inkább
kisebb lett, égésből támadt dagadás
az; azért tisztának ítélje a pap, mert az
égésnek a helye.
29 Viszont ha férfi vagy asszony fején
vagy szakállában csapás lesz,
30 Nézze meg a pap azt a csapást, és
íme ha annak teteje lejjebb szállt a bőrnél; és abban sárga, vékony a szőr: tisztátalannak ítélje azt a pap, mert var az,
a fej és szakáll poklossága az.
31 És mikor megtekinti a pap a varat,
ha annak teteje nem esett lejjebb a bőrnél és nincs fekete szőr abban, hét napig rekessze külön azt a pap, akin a
var van.
32 Azután mikor hetednapon megnézi azt a csapást a pap, és a csapás nem
terjedt el, és nincs benne sárga szőr, és
a var teteje nem esett lejjebb a bőrnél:
33 Azt borotválják meg, de a varat le
ne borotválják; a pap másodszor is rekessze külön hét napig a varas embert.
34 Mikor pedig hetednapon megnézi azt a varat a pap, és ha a var nem

terjedt el a bőrön, és annak teteje nem
esett lejjebb a bőrnél, azt tehát tisztának ítélje a pap, és miután megmosta a
ruháit, tiszta lesz.
35 Ha pedig bizony elterjedt a var a
bőrön az ő tisztulása után:
36 Nézze meg a pap, és hogyha elterjedt a bőrön a var, a pap ne keresse a
sárga szőrt, tisztátalan az.
37 Hogyha az ő ítélete szerint a var
megállt, és fekete színű szőr indult abban, az a var meggyógyult, tiszta az;
azért tisztának ítélje azt a pap.
38 Viszont mikor férfi vagy asszony
hústeste bőrén fehér fakadékok indulnak;
39 Nézze meg a pap, és ha az ő hústestük bőrén a fakadékok összehúzódnak és világosodni kezdenek, a bőrön
támadt hólyag az, és tiszta az.
40 Hogyha pedig a férfi haja egészen
kihull, kopasz ő, és tiszta az.
41 Ha pedig elől hullik ki a haja, az is
kopasz, és tiszta az.
42 Hogyha pedig az egész fején lévő
kopaszságán, vagy az elől lévő kopaszságán fehér vörhenyes csapás támad, az az ő kopaszságán indult poklosság.
43 Azért nézze meg azt a pap, és ha
íme annak a csapásnak dagadása vörhenyesen fehér színű a kopaszságon,
és úgy néz ki mint a bőrön lévő poklosság:
44 Az a férfi poklos, tisztátalan ő, tisztátalannak ítélje azt a pap, a fején van
az ő csapása.
45 A poklosnak pedig akin a csapás
van, a ruhája legyen megszaggatva, és
meztelen fejjel járjon, a bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan.
46 Mindaddig tisztátalan legyen amíg
rajta van a csapás, mert tisztátalan ő;
egyedül lakjon a táboron kívül.
47 Viszont mikor valami ruhán van a
poklosság csapása, a gyapjú vagy len
ruhán;
48 Vagy len vagy gyapjú fonálból szőtt
ruha mellékfonalán, vagy belsőfonalán, vagy bőrön, vagy bármilyen bőrből csinált eszközön.
49 És az a csapás a ruhán, vagy bőrön,
vagy mellékfonalon, vagy belsőfonalon, vagy bármilyen bőrből csinált eszközön van, és zöld vagy vörhenyes szí129
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nű, poklosság csapása az, ezért mutassák meg a papnak.
50 És mikor megnézi a pap azt a poklosságot, rekessze külön azt hét napig.
51 Azután nézze meg a poklosságot a
hetedik napon, ha elterjedt a poklosság azon a ruhán vagy mellékfonalon,
vagy belsőfonalon vagy bőrön, és bármilyen bőrből csinált eszközön, az a
csapás megemésztő poklosság, tisztátalan az:
52 Azért égesse meg azt a ruhát, akár
gyapjúból, akár lenből való mellékfonál, vagy belsőfonál, akár bőrből való
eszköz, amin ez a csapás lett, mert
megemésztő poklosság az, tűzzel
égessék meg.
53 De mikor látja a pap, hogy a poklosság nem terjedt el a ruhán, vagy mellékfonalon, vagy belsőfonalon, vagy
bármilyen bőrből csinált eszközön:
54 Parancsolja meg a pap, hogy mossák meg azt amin a poklosság van,
azután ismét hét napig rekessze külön
azt másodszor is.
55 Miután megnézte azt a pap a mosás után, és ha a csapás nem változtatta el a színét, és nem terjedt el a csapás:
mégis tisztátalan az, tűzzel égesd meg
azt: megemésztő poklosság az, akár a
ruha színén legyen az, akár a fonákján.
56 Ha pedig megnézte azt a pap, és a
poklosság kisebb lett a mosás után, akkor azt a részt szakassza el attól a ruhától vagy bőrtől, vagy mellék- vagy
belsőfonaltól.
57 És ha mégis mutatkozik a ruhán
vagy a mellék- vagy belsőfonalon,
vagy bőrből csinált eszközön, akkor
megújult poklosság az: tűzzel égesd
meg azt amin az a csapás van.
58 Azt a ruhát, vagy mellék- vagy belsőfonalat, vagy bármilyen bőrből csinált eszközt amit megmostál, és eltávozik róluk a poklosság, mosd meg
másodszor is, és tiszta lesz.
59 Ez a poklos csapás törvénye, akár
gyapjúból, akár lenből csinált mellékvagy belsőfonalon, vagy bármilyen
bőrből csinált eszközön van a poklosság csapása, tisztának vagy tisztátalannak ítéljék.

ház poklosságáról, és annak megtisztításának törvényéről.

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Ez legyen a poklos törvénye, az ő
megtisztulása napján, hogy vigyék a
paphoz.
3 A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és a pap nézze meg, és ha meggyógyult a poklos a poklosság csapásából:
4 Parancsolja meg a pap, hogy a megtisztulandó ember vegyen két élő, tiszta madarat, cédrusfát, vörös gyapjút és
izsópot.
5 Azután parancsolja meg a pap, hogy
az egyik madarat öljék meg egy cserépedényben, amelyben élő forrásvíz
van.
6 Vegye a másik élő madarat és a vörös gyapjút, a cédrusfát és az izsópot,
mártsa be az egészet az élő madárral
együtt, a megölt madár élő forrásvízbe öntött vérébe.
7 Így hintse meg a poklosságból tisztulandó embert hétszer, és tisztítsa meg
őt; és bocsássa szabadon az élő madarat a mezőre.
8 Azután a megtisztulandó ember
mossa ki az ő ruháit, borotválja le minden szőrét, mosakodjon meg vízben,
és így tiszta lesz; és azután menjen be
a táborba: de az ő sátrán kívül lakjon
hét napig.
9 A hetedik napon borotválja le minden szőrét, fejéről, álláról, szemöldökéről és mindenütt, ahol szőr van rajta, borotválja le, és mossa meg ruháit,
és mossa meg a hústestét is vízzel, és
azután tiszta lesz.
10 A nyolcadik napon vegyen két ép
bárányt, és egy esztendős ép nőstény
bárányt, és olajjal kevert egy efa liszt
háromtizedét minhának, és egy lóg
olajat.
11 A pap pedig aki a poklost megtisztítja, állítsa a megtisztulandó embert
mindezekkel az ÚR elé, a gyülekezet
sátrának ajtaja elé.
12 És vegye a pap az egyik bárányt, és
áldozza meg azt a vétekért a lóg olajjal együtt, és lóbálja meg azokat az ÚR
A poklosságból megtisztult ember- előtt:
nek az emberi társaságba való befo- 13 A bárányt pedig ott ölje meg, ahol
gadásának törvényéről és szertartásáról. A a bűnért való áldozatot és az egészen
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égőáldozatot szokták megölni, a szenthelyen: mert ahogy a bűnért, úgy a vétekért való áldozat is a papé: szentségek szentsége az.
14 És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb füle cimpáját,
és a jobb keze hüvelykét, és a jobb lába
hüvelykét.
15 És vegyen a pap a lóg olajból is, és
töltsön a pap bal tenyerébe.
16 És mártsa be a pap a jobb keze ujját az ő bal tenyerében lévő olajba, és
abból hintsen az ujjával hétszer az ÚR
előtt.
17 A maradék olajból ami a tenyerében van, kenje meg a pap a megtisztulandó ember jobb füle cimpáját, a jobb
keze hüvelykét és a jobb lába hüvelykét a vétekért való áldozat vérén felül.
18 Ami pedig megmarad a pap tenyerében lévő olajból, öntse a megtisztulandó ember fejére; így szerezzen érte
engesztelést a pap az ÚR előtt.
19 Azután a pap készítse el a bűnáldozatot, és tisztítsa meg a tisztulandót az
ő tisztátalanságából: azután ölje meg
az egészen égőáldozatra való barmot.
20 És a pap áldozza meg azt egészen
égőáldozatul a minhával együtt az oltáron, és miután megtisztítja azt a pap,
tiszta lesz.
21 Hogyha a megtisztulandó szegény,
és ezekre nem tehet szert, vegyen egy
bárányt a vétekért való áldozatra, és az
ÚR előtt való meglóbálásra, hogy annak tisztulásáért áldozzon a pap, és az
olajjal kevert zsemlelisztből egy efa tizedét minhának, azaz ételáldozati ajándék áldozatára, és egy lóg olajat.
22 És két gerlicét vagy két galambfiat,
ahogy módja engedi, egyiket bűnért
való áldozatra, a másikat egészen égőáldozatra.
23 Melyeket a tisztulandó ember az ő
tisztulásának nyolcadik napján vigye
a paphoz, a gyülekezet sátrának ajtajához, az ÚR elé.
24 És vegye a pap a vétekért való áldozati bárányt, és az egy lóg olajat, és
a pap lóbálja meg azokat az ÚR előtt.
25 Azután ölje meg a vétekért való áldozati bárányt, és vegyen a pap a vétekért való áldozat véréből, és kenjen
a megtisztulandó ember jobb füle cim-

pájára, és jobb keze hüvelykére, és jobb
lába hüvelykére.
26 Az olajból is töltsön a pap az ő bal
tenyerébe.
27 És hintsen a pap a jobb keze ujjával
az olajból, amely a bal tenyerében van,
hétszer az ÚR előtt.
28 Azután kenje meg a pap a tenyerében lévő olajból a megtisztulandó jobb
füle cimpáját, a jobb keze hüvelykét és
a jobb lába hüvelykét a vétekért való
áldozat vére helyén.
29 Ami pedig megmarad a pap tenyerében lévő olajból, öntse a megtisztulandó fejére, hogy megtisztítsa azt az
ÚR előtt.
30 Azután a gerlice vagy galambfi
egyikét készítse el, amiket az ő módja
szerint szerezhetett.
31 Azokból amelyekből módja szerint
telik, az egyiket bűnért való áldozatra, a másikat egészen égőáldozatra, a
hozzátartozó minhával együtt; tisztítsa meg a pap a megtisztulandó embert
az ÚR előtt.
32 Ez a törvénye annak akin a poklosság csapása van, akinek nincs módja
szert tenni az előbbi állatokra, az ő megtisztulásáért.
33 Szólt ismét az ÚR Mózesnek és
Áronnak:
34 Mikor bementek Kánaán földjére,
amelyet én adok nektek örökségül, és
a ti birtokotok tartományában lévő valamelyik házat megverem poklosság
csapásával:
35 Az az ember akié a ház, menjen el és
mondja meg azt a papnak, ezt mondva: Mint a poklosság, olyat látok az én
házamban.
36 A pap parancsolja meg, hogy mielőtt a pap odamenne, hogy a poklosság
csapását megnézze, készítsék el a házat, és meg ne fertőződjön ami a házban van, és azután menjen be a pap a
házat megnézni.
37 És miután látta a csapást, és íme a
ház falain lévő csapás feketén, zölden
vagy vörhenyesen lyukacsos, és annak
teteje beljebb esett a falnál:
38 Menjen ki a pap a házból, a ház ajtaja elé, és zárja be azt hét napra.
39 A hetedik napon térjen vissza a pap
és miután megnézte, és ha a csapás elterjedt a ház falain:
40 Akkor parancsolja meg a pap, hogy
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szedjék ki a köveket a falból, amelyeken a csapás van, és a városon kívül
dobják ki azokat tisztátalan helyre.
41 Parancsolja meg, hogy a házat pedig belül vakarják le körben, és azt a
port amit levakartak, öntsék a városon kívül tisztátalan helyre.
42 Azután tegyenek más követ a kivett
kövek helyébe: így a házat is más sárral tapasszák meg.
43 Hogyha a poklosság ismét visszatér és kiújul a házban, miután kiszedték a köveket, és miután levakarták és
megtapasztották:
44 Akkor menjen be a pap és nézze
meg, hogy ha a csapás elterjedt mind
az egész házon: megemésztő poklosság van a házban, tisztátalan az.
45 Azért rontsák le a házat, annak köveit és fáit, és a ház minden porát, és
vigyék ki a városon kívül tisztátalan
helyre.
46 Aki pedig bemegy a házba az idő
alatt, amíg azt bezárva hagyta a pap,
tisztátalan lesz estig.
47 És aki abban a házban fekszik, mossa meg a ruháit: és aki eszik abban a
házban, mossa meg a ruháit.
48 Ha pedig bemegy a pap és látja,
hogy nem terjedt el a csapás a házon,
miután azt újra megtapasztották: tisztának ítélje a pap azt a házat, mert a
poklosság meggyógyult.
49 Azért a ház megtisztítására vegyen
két madarat, cédrusfát, vörös gyapjút
és izsópot.
50 És az egyik madarat ölje meg, és annak vérét öntse cserépedénybe, amelyben forrásvíz van.
51 Azután vegye a cédrusfát, az izsópot, és a vörös gyapjút a másik élő madárral együtt, és mártsa be azokat a
megölt madár vérébe és a forrásvízbe,
és hintse meg azzal a házat hétszer.
52 Miután megtisztítja így a házat a
madár vérével, a forrásvízzel, és a
másik élő madárral, a cédrusfával, az
izsóppal és a vörös gyapjúval:
53 Bocsássa el a másik élő madarat a
városon kívül a mezőre, és miután
megtisztítja a házat, tiszta lesz.
54 Ez a törvénye minden poklos csapásnak és varnak.
55 A ruha és a ház poklosságának is.
56 A dagadásnak, a kelésnek és fakadéknak.
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57 Hogy megtanulják: mikor tisztátalan, vagy tiszta valami. Ez a poklosság
törvénye.

15

A férfi tisztátalanságának törvényéről, akit az ő magva folyása vagy
megrekedése tisztátalanná tesz. Ugyanígy
az asszonyi vér természetellenes folyásáról és az abból való megtisztulás módjáról.
1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek és Áronnak, ezt mondva:
2 Szóljatok Izrael fiainak és mondjátok
meg nekik: Mikor valaki testéből az ő
férfimagja elfolyt, tisztátalan az.
3 Ez pedig annak tisztátalansága a folyásban: ha az ő hústestéből, mint egy
nyál kiszármazik az ő férfimagja, vagy
megreked az ő hústeste a folyástól, ez
annak tisztátalansága.
4 Minden ágy amin fekszik az ilyen
ember, és minden amire ráül, tisztátalan lesz.
5 Valaki érinti annak ágyát, mossa
meg ruháit, és mossa meg magát is vízzel, tisztátalan legyen estig.
6 És aki ráül valamire amin a magfolyós ült, mossa meg az ő ruháit, és
maga is mosakodjon meg vízzel, és
tisztátalan legyen estig.
7 És aki érinti a magfolyós hústestét,
mossa meg a ruháit, mosakodjon meg
vízzel, és tisztátalan legyen estig.
8 Mikor ráköp a magfolyós a tiszta emberre, mossa meg a ruháit, mosakodjon meg vízzel, és tisztátalan legyen estig.
9 Minden nyereg amire a magfolyós
ráül, tisztátalan legyen.
10 Mindenki aki érinti mindazt, ami
az ilyen ember alatt volt, tisztátalan
legyen estig, és aki hordozza azokat,
mossa meg a ruháit, és mosakodjon
meg vízzel, és tisztátalan legyen estig.
11 Mindenki aki érinti a magfolyóst
és nem mosta meg a kezét vízben, az
mossa meg ruháit, és maga is mosakodjon meg vízzel, és tisztátalan legyen estig.
12 A cserépedényt, amit a magfolyós
érint, törjék el; minden faedényt pedig
mossanak meg vízben.
13 Mikor pedig megtisztul a magfolyós a folyásából, számláljon magának
hét napot az ő tisztulására, és mossa meg az ő ruháit, azután mossa meg
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hústestét is folyóvízzel, hogy tiszta legyen.
14 A nyolcadik napon pedig vegyen magának két gerlicét vagy két
galambfiat, és menjen az ÚR elé, a gyülekezet sátrának ajtaja elé, és adja azokat a papnak.
15 És a pap készítse el azokat, az egyiket áldozza meg a bűnért, a másikat
pedig egészen égőáldozatul, és tisztítsa meg azt a pap az ÚR előtt az ő folyásától.
16 Mikor valakitől elmegy az ő férfimagja, az egész testét mossa meg vízzel, és tisztátalan legyen estig.
17 És minden ruha és minden bőr
amin a férfimagja van, mossák meg
vízzel, és tisztátalan legyen estig.
18 Az asszony is, akivel az ilyen férfi
hál, mossák meg magukat mindketten
vízben, és tisztátalanok legyenek estig.
19 Mikor az asszony a vérfolyását
szenvedi az ő hústestében, hét napig
külön legyen, és mindenki aki érinti
őt, tisztátalan legyen estig.
20 És minden, amin az asszony a vérfolyása idején fekszik, tisztátalan legyen,
ugyanúgy amin ül, tisztátalan legyen.
21 És mindenki, aki annak ágyát érinti,
mossa meg ruháit, és mossa meg magát vízben, és tisztátalan legyen estig.
22 Mindenki, aki bármilyen eszközt
érint, amelyen az asszony ült, mossa
meg ruháit, mosakodjon meg vízzel, és
tisztátalan legyen estig.
23 Ha az ágyon van az, vagy eszközön
amelyen az asszony ült: mikor azt valaki érinti, tisztátalan legyen estig.
24 Ha a férfi bizony ilyennel hál, és annak havi folyása rákerül, tisztátalan legyen hét napig, és minden ágy, amelyen feküdt tisztátalan legyen.
25 Mikor az asszonyon van a vérfolyása és az sok napig tart, a természetes
vérfolyása idején túl, vagy az ő vérfolyásától való tisztuláson túl: a vérfolyása ideje alatt tisztátalan lesz, ahogy a
természetes vérfolyása idején tisztátalan.
26 Minden ágy, amelyen fekszik a vérfolyása egész ideje alatt, olyan legyen,
mint a természetes vérfolyása idejében
lévő ágya, és minden eszköz, amelyre
ráül, tisztátalan legyen az ő havi folyása tisztátalansága ideje alatt.
27 Mindenki, aki azokat érinti, tisztá-

talan lesz, azért mossa meg a ruháit,
mosakodjon meg vízben, és tisztátalan
legyen estig.
28 Hogyha pedig megtisztult a vérfolyásából: számláljon magának hét napot, azután tiszta legyen.
29 A nyolcadik napon azért vegyen magának két gerlicét vagy két
galambfiat, és vigye azokat a paphoz,
a gyülekezet sátrának ajtaja elé.
30 És készítse el azokat a pap, az egyiket áldozza meg a bűnért, a másikat
egészen égőáldozatnak, és tisztítsa
meg azt a pap az ÚR előtt az ő tisztátalan folyásától.
31 És különítsétek el az Izrael fiait az ő
tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak az ő tisztátalanságukban, mikor
megfertőznék az én hajlékomat, amely
közöttük van.
32 Ez a törvénye a magfolyósnak, és
annak akitől a férfimag elmegy, ami
által tisztátalanná lesz.
33 És az asszonynak akinek vérfolyása van, és annak akinek a férfiak vagy
asszonyok közül folyása van, és a férfinak aki tisztátalan asszonnyal hál.

16

Az ÚR szent sátra és hajléka, az oltár, a főpap és az egész nép évenkénti
megtisztításának törvényéről, és a közönséges bűnről, és a maguk sanyargatásáról a
tisztulás napján, ami minden esztendőben
a hetedik hónap tizedik napján van.

1 Szólt az ÚR Mózesnek, miután meghalt Áron két fia, akik akkor haltak
meg, amikor az ÚR elé közeledtek.
2 És mondta az ÚR Mózesnek: Szólj
a te atyádfiának, Áronnak, hogy ne
menjen be mindenkor a szenthelyre a
függönyön belül, a kegyelem táblája
elé, amely a láda felett van, hogy meg
ne haljon, mert felhőben jelenek meg a
kegyelem táblája felett.
3 Ezekkel az ajándékokkal menjen be
Áron a szenthelyre: egy fiatal tulokkal,
bűnért való áldozatra, és egy kossal,
egészen égőáldozatra.
4 A szentséges lenruhába öltözzön fel,
és az ő hústestén a lenalsónemű legyen, lenövvel övezze körbe magát,
és a lensüveget tegye a fejére; szentséges öltözet ez: és vízzel mossa meg az
ő hústestét, és úgy öltözzön fel azokba.
5 Izrael fiai gyülekezetétől pedig ve133

1
3Móz
10,1-2;
2
2Móz
25,22;
2Móz
30,10;
1Kir 8,12;
Zsid 9,7;

3 Mózes 16.

6
Zsid
7,27-28;

14
3Móz 4,6;
Zsid 9,25;
Zsid 10,4;

gyen át két kecskebakot bűnért való áldozatra, és egy kost egészen égőáldozatra.
6 És áldozza meg először Áron a saját
bűnéért az ő tulkát, és tegyen engesztelést mind magáért, mind háza népéért.
7 Azután vegye a két kecskebakot, és
állítsa azokat az ÚR elé a gyülekezet
sátrának ajtaja elé.
8 És Áron vessen sorsot a két kecskebakra; egyik sorsot az ÚRért, a másikat
az Azázel miatt elmenő bakért.
9 És amely bakra esett az ÚR sorsa, áldozza meg azt Áron a bűnért való áldozatra.
10 Azt a bakot pedig, amelyre az
Azázel sorsa esett, állítsa elevenen
az ÚR elé, hogy engesztelést szerezzen azzal, és bocsássák el azt a bakot
Azázelnek a pusztába.
11 Mikor pedig Áron az ő tulkát az ő
bűnéért való áldozatra felviszi, hogy
mind magának, mind háza népének
engesztelést szerezzen: ölje meg a saját bűnéért való tulkot.
12 És az ÚR előtt lévő oltárról vegye
tele a tömjénezőt eleven szénnel, és
az ő markát is vegye tele jóillatra való
drága megtört fűszerekkel, és vigye be
azt a függöny mögé.
13 És az ÚR előtt vesse a szénre a
jóillatra való fűszert, hogy a füst felhője befedje a kegyelem tábláját, ami a bizonyságtétel felett van, hogy Áron meg
ne haljon.
14 Azután vegyen a tulok véréből, és
hintsen az ujjával a kegyelem táblájának felső színére napkelet felé; a kegyelem táblája előtt pedig hétszer hintsen az ujjával a vérből.
15 Ezenfelül a bűnéért való áldozati bakot ölje meg, ami a népé, és vigye
be annak vérét a függönyön belülre, és
úgy cselekedjen annak vérével, ahogy
a tulok vérével cselekedett: hintse meg
azzal a kegyelem tábláját, és a kegyelem táblája előtt is hintsen el abból.
16 És tisztítsa meg a szenthelyet az Izrael fiai tisztátalanságaitól, és az ő vétkeiktől, és minden bűnüktől: így cselekedjen a gyülekezet sátrával is amely
velük lakik, az ő förtelmességük között.
17 Senki se legyen a gyülekezet sátrában amikor Áron pap bemegy, hogy a
134

szenthelyet megtisztítsa, mindaddig
amíg ki nem jön onnan: és engesztelést szerezzen magáért az Isten előtt, a
háza népéért és Izrael egész gyülekezetéért.
18 És menjen ki az ÚR előtt lévő oltárhoz, és szerezzen engesztelést azért, és
vegye a tulok és a bak vérét, kenje meg
azzal az oltár szarvait körben.
19 És hintse meg az oltárt is az ő ujjával hétszer abból a vérből; így tisztítsa
meg azt, és szentelje meg az Izrael fiai
förtelmességéből.
20 Miután pedig elvégzi a szenthely, a
gyülekezet sátra és az oltár megtisztítását, hozza elő az élő bakot.
21 És tegye Áron mindkét kezét az élő
bak fejére, és vallja meg azon az Izrael fiai minden hamisságát és minden
vétkét, minden bűnük szerint, és rakja
azokat annak a baknak fejére, és küldje
el azt a megfelelő emberrel a pusztába:
22 És elviszi az a bak magán minden
hamisságukat a kietlen pusztába, és
így bocsássa el a bakot a pusztába.
23 Azután menjen be Áron a gyülekezet sátrába, és vesse le a lenből készített öltözetet amit magára vett, amikor
bement a szenthelyre, és az öltözetet
hagyja ott.
24 Mossa meg az ő hústestét vízzel a
szenthelyen, és az ő saját ruháit vegye
fel: jöjjön ki és készítse el az ő egészen
égőáldozatát és a nép egészen égőáldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és a népért.
25 A bűnért való áldozat kövérjét pedig égesse meg az oltáron.
26 Aki pedig a bakot elengedte
Azázelnek, miután megmosta ruháit
és hústestét vízzel, azután mehet be a
táborba.
27 A bűnért való áldozati tulkot és bakot, amelyek vére engesztelésre vitetett be a szenthelyre, vigye ki a táboron kívül: és égessék meg tűzzel azok
bőrét, húsát és ganéját.
28 Aki pedig megégeti ezeket, miután
megmosta ruháit és hústestét vízzel,
bemehet a táborba.
29 Ez örökkévaló szertartás legyen
nektek: hetedik hónapban, annak tizedik napján sanyargassátok meg magatokat és semmi dolgot ne végezzetek, se ti, se pedig a köztetek lakó jövevény.

22
Zsolt
103,12;
Ésa
53,11-12;
Mik 7,19;
Jn 1,29;
Gal 3,13;
Zsid 9,28;
1Pét 2,24;

27
3Móz 6,30;
Zsid 13,11;

29
3Móz
23,27;

3 Mózes 16. 17. 18.

34
2Móz
30,10;
Zsid 9,7;

30 Mert Áron ezen a napon szerez engesztelést értetek, hogy tiszták legyetek: az ÚR előtt megtisztultok minden
bűnötökből.
31 Nyugalom szombatja ez nektek,
ezért sanyargassátok meg a lelketeket,
örökkévaló rendtartás szerint.
32 Az engesztelést pedig az a pap cselekedje, akit az ÚR megkent, és akinek
szolgálatát arra szentelte, hogy pap legyen az ő atyja helyett, és a lenruhákba
felöltözik, a szentség ruháiba.
33 És tisztítsa meg a szentek szentjét, a
gyülekezet sátrát, és az oltárt is tisztítsa meg: a papokért is, és a gyülekezet
minden sokaságáért is szerezzen engesztelést.
34 És ez örökkévaló rendtartás legyen
nektek, az Izrael fiainak minden bűnéből való megtisztulásra, minden esztendőben egyszer. És úgy cselekedtek,
ahogy Mózes által parancsolta az ÚR.

17

Az Isten a gyülekezeten kívül való
áldozást megtiltja, sehol máshol
nem áldozhatnak, hanem csak az Istentől
rendelt helyen. Másodszor megtiltja a vér
evését. Harmadszor a megholt állat evését,
és nagyon kemény büntetésekkel fenyegeti
azokat, akik nem engedelmeskednek ennek
a rendeletnek.

6
2Móz
29,18;
3Móz 4,31;

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izrael minden fiának, és ezt mondd nekik:
Ez az a dolog, amit megparancsolt az
ÚR, ezt mondva:
3 Ha valaki Izrael házából áldozatra ökröt, bárányt, kecskét öl le a táborban;
vagy aki a táboron kívül öl,
4 És nem viszi azt a gyülekezet sátrának ajtaja elé, hogy az ÚRnak vigye fel
áldozatra, az ÚR sátra előtt: ártatlan
ember vérének kiontását tulajdonítsák
annak: vért ontott, ezért töröljék ki azt
az embert az ő népe közül.
5 Azért Izrael fiai az ő áldozatukat,
amelyeket akárhol a mezőn áldoznak,
hozzák az ÚRnak, a gyülekezet sátrának ajtaja elé, a paphoz: és áldozzák
meg az ÚRnak hálaadó áldozatul.
6 Hogy azok vérét a pap hintse az ÚR
oltárára, amely a gyülekezet sátrának
ajtaja előtt van, és azok kövérjét égesse
meg jóillatra az ÚRnak.

7 És többé ne áldozzák az ő áldozatukat a démonoknak, akikkel ők paráználkodnak; örökkévaló rendtartás legyen ez nekik az ő nemzedékeikben.
8 Ezért mondd meg nekik: Valaki az
Izrael házából, vagy a köztük bujdosó jövevények közül áldozik egészen
égőáldozatot, vagy egyéb áldozatot,
9 És nem hozza azt a gyülekezet sátrának ajtaja elé, hogy azt az ÚRnak áldozza: gyomlálják ki azt az embert az
ő népe közül.
10 És ha valaki az Izrael házából, vagy
a köztük lakó idegen nép közül valamilyen vért eszik: az én arcomat a vért
evő lélek ellen fordítom, és kitörlöm
azt az én népem közül.
11 Mert minden hústest lelke a vérben
van, én pedig azt az oltárra adtam nektek a ti lelketek megtisztítására; mert a
vér az ami a lelket megtisztítja.
12 Azért mondtam Izrael fiainak, hogy
közületek egy lélek se egye meg a vért:
a köztetek lakó jövevény se egye meg
a vért.
13 És ha valaki Izrael fiai közül, vagy
a köztük lakó jövevények közül vadat
vagy madarat vadászik amit megesznek: ontsa ki annak vérét és fedje be
azt porral.
14 Mert minden hústest lelke az ő vére,
a benne lévő élettel: Azért mondom Izrael fiainak, hogy semmiféle hústest
vérét meg ne egyék, mert minden hústest lelke az ő vére; aki azt megeszi,
gyomlálják ki.
15 És minden lélek aki valamilyen
holttestet és megszaggatott állatot
eszik, akár az Izrael fiai közül való,
akár jövevény: mossa meg a ruháit és
mosakodjon meg vízben, és tisztátalan
legyen estig, azután tiszta lesz.
16 Hogyha nem mossa meg a ruháit,
és a hústestét sem mossa meg, hordozza az ő bűnét.

18

Nagyon kemény fenyítésekkel tiltja meg a természetellenes közösülést
asszonyokkal vagy férfiakkal vagy állatokkal. Isten a népet az ő parancsolatai és rendelései megtartására inti.

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nekik: Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
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10
1Móz 9,4;
3Móz 3,17;
3Móz 7,27;
3Móz
19,26;
5Móz
12,16;
5Móz
12,23;
1Sám
14,33;

14
1Móz 9,4;

15
2Móz
22,31;
3Móz
11,40;
Ezék 44,31;

3 Mózes 18. 19.
3
2Móz
23,24;
Zsolt
106,35;
Jer
10,2-3;
Ezék
20,7-8;
Róm 12,2;

5
Péld 7,2;
Ezék 20,11;
Ezék 20,13;
Lk
10,25-28;
Róm 10,5;
Gal 3,12;

8
3Móz
20,11;
1Kor 5,1;

11
3Móz 20,17;
12
3Móz
20,19;

14
3Móz
20,20;
Ezék 22,11;
15
3Móz
20,12;
16
3Móz
20,21;
17
3Móz
20,14;
5Móz
27,23;
Ámós 2,7;

3 Ne cselekedjetek az Egyiptom földjének cselekedetei szerint, amelyben
laktatok, és ne cselekedjetek a Kánaán földjének cselekedetei szerint, ahová beviszlek, és az ő rendtartásuk szerint ne járjatok.
4 Hanem az én ítéleteimet gyakoroljátok, az én rendeléseimet tartsátok meg,
azokban járva. Én vagyok az ÚR, a ti
Istenetek.
5 Őrizzétek meg az én rendeléseimet
és az én ítéleteimet; amelyik ember
cselekszi azokat, él azok által. Én vagyok az ÚR.
6 Senki ne közelítsen semmilyen test
szerint való rokonához, annak szemérme felfedésére. Én vagyok az ÚR.
7 Atyád vagy anyád szemérmét fel ne
fedd; mert ő a te anyád, ezért ne fedd
fel az ő szemérmét.
8 Atyád felesége szemérmét fel ne
fedd, mert a te atyád szemérme az.
9 A húgod vagy nővéred, aki a te atyád
vagy anyád lánya, akár házánál, akár
házán kívül született, fel ne fedd szemérmét.
10 A te fiad lánya, vagy lányod lánya
szemérmét fel ne fedd: mert a te szemérmeid azok.
11 Atyád felesége lányának, aki a te
atyádtól született, mivel neked húgod
vagy nővéred, fel ne fedd szemérmét.
12 Atyád húga vagy nővére szemérmét fel ne fedd: mert a te atyád rokona ő.
13 Anyád húga vagy nővére szemérmét fel ne fedd: mert a te anyád rokona ő.
14 Atyád bátyja vagy öccse szemérmét
fel ne fedd, az ő feleségéhez ne közelíts: mert a te ángyod ő.
15 A menyed szemérmét fel ne fedd:
mert a te fiad felesége ő, azért a szemérmét fel ne fedd.
16 A bátyád vagy öcséd felesége szemérmét fel ne fedd: mert a te bátyád
vagy öcséd szemérme az.
17 Az asszonynak, aki a te feleséged, és
az ő lánya szemérmét fel ne fedd; az
ő fia lányát, vagy lánya lányát el ne
vedd, hogy a szemérmét felfedd, mert
rokonok ők; nagy bűn az.
18 Feleségül se vegyél asszonyt az ő
húgával együtt, hogy a másikat keserűséggel ne illesd, felfedve ennek szemérmét, még a másik életében.
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19 Az asszonyhoz ne közelíts, mikor
az ő havi tisztátalanságában van, hogy
felfedd az ő szemérmét.
20 A te felebarátod feleségével ne hálj,
hogy a vele való egyesüléseddel meg
ne fertőzd magad.
21 Magzatodból ne adj egyet sem, hogy
megégessék a Moloknak, és a te Istened nevét meg ne fertőzd. Én vagyok
az ÚR.
22 Férfival ne egyesülj úgy, mint az
asszonnyal: mert utálatosság az.
23 Semmiféle állattal ne egyesülj, hogy
azzal magad megfertőzd: az asszony
se közösüljön semmiféle barommal:
mert utálatosság az.
24 Ezek közül eggyel se fertőzzétek
meg magatokat, mert mindezekkel
azok a pogányok fertőzik meg magukat, akiket én kiűzök előttetek.
25 És az a föld fertőzött lett, ezért meglátogatom az ő gonoszságukat rajtuk,
és az a föld kiokádja a lakosait.
26 Ti ezért őrizzétek meg az én rendeléseimet és ítéleteimet, és mindezek közül az utálatosságok közül semmit se
cselekedjetek, se a néped, se a jövevény aki köztetek lakik.
27 (Mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek
lakói, amely föld előttetek van; ezért
megfertőződött a föld).
28 Hogy az a föld ki ne okádjon titeket,
ha megfertőzitek azt; ahogy kiokádta
azt a népet, amely előttetek van.
29 Mert mindenki aki mindezekből az
utálatosságokból cselekszik, azok a lelkek kigyomláltatnak a nép közül, akik
ezt cselekszik.
30 Őrizzétek meg azért az én parancsolataimat, hogy ilyen utálatos szokásokat, amelyeket előttetek cselekedtek,
egyet se tegyetek: és magatokat azokkal meg ne fertőzzétek. Én vagyok az
ÚR, a ti Istenetek.

19

Saját magunk megszenteléséről való
parancsolat. A mi megszentelődésünk pedig sok dologban van, igaz isteni szolgálatban, tiszteletben, szeretetben;
bálványimádás, jövendőmondás, varázslás elvetésével, a szombatok megtartásával; igazságban a mi atyánkhoz, anyánkhoz, felebarátunkhoz, szegényekhez és jövevényekhez való szeretetben.

19
3Móz
20,18;
20
3Móz
20,10;
21
3Móz 20,2;
5Móz
18,10;
2Kir 17,17;
2Kir 23,10;
22
3Móz
20,13;
23
3Móz
20,15-16;

26
3Móz
20,22;

3 Mózes 19.
2
2Móz
22,31,
3Móz
11,44;
3Móz 20,7;
3Móz
20,26;
4Móz
15,40;
1Pét 1,16;
3
2Móz
20,12;
2Móz
31,13;
3Móz 26,2;
4
2Móz 34,17;
6
3Móz 7,16;

9
3Móz
23,22;
5Móz
24,19;

11
2Móz
20,15;
12
2Móz 20,7;
5Móz 5,11;
13
5Móz 24,14;
Jak 5,4;

15
5Móz 1,17;
5Móz
16,19;
Péld 24,23;
16
2Móz 23,1;

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiai egész gyülekezetéhez, és mondd nekik: Szentek legyetek, mert én szent vagyok, az ÚR, a ti
Istenetek.
3 Minden ember tisztelje anyját és atyját, és az én szombatjaimat tartsátok
meg. Én vagyok a ti URatok Istenetek.
4 Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne
csináljatok magatoknak öntött isteneket. Én vagyok a ti URatok Istenetek.
5 Mikor az ÚRnak hálaadó áldozatot
áldoztok, a ti szabad akaratotok szerint áldozzátok azt.
6 Amely napon pedig áldoztok, azon
a napon és másnap egyétek meg: ami
pedig harmadnapra megmarad, tűzzel
égessétek meg.
7 Hogyha bizony esznek abból harmadnapon, utálatos az, nem lesz kedves.
8 Azért aki azt harmadnapon eszi, hordozza az ő bűnét: mert megfertőzte az
ÚR szentségét, és azt a lelket gyomlálják ki az ő népe közül.
9 Mikor a te földed vetését learatod, ne
arasd le egészen a te gabonád szélét, és
az elhullott gabonafejeket fel ne szedd.
10 Ugyanúgy a szőlődben elhagyott
szőlőgerezdeket se keresd meg, és az
elhullott szőlőszemeket se szedd fel,
a szegénynek és a jövevénynek hagyd
azokat. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
11 Ne lopjatok, se ne hazudjatok, és
senki álnoksággal ne cselekedjen felebarátja ellen.
12 És ne esküdjetek hamisan az én nevemre: mert megfertőzöd a te Istened
nevét. Én vagyok az ÚR.
13 A te felebarátodat meg ne csald, se
erőszakosan semmit el ne vegyél tőle.
A te béresed szolgálatának bére ne maradjon nálad reggelig.
14 Ne átkozd a süketet, és a vak elé ne
vess nehézséget: hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az ÚR.
15 Ne cselekedj igazságtalanságot az
ítéletben, ne nézd a szegény személyét, és ne becsüld a hatalmas személyét; igazsággal ítéld a te felebarátodat.
16 Ne járj rágalmazóként a te néped
között; a te felebarátod vére ellen fel
ne állj. Én vagyok az ÚR.
17 Ne gyűlöld szívedben a te atyádfiát.

Bizony fedd meg a felebarátodat, és el
ne tűrd benne a bűnt.
18 Ne légy bosszúálló, és haragot ne
tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. Én
vagyok az ÚR.
19 Az én rendeléseimet megtartsátok: A te barmaid kétféle nemét ne engedd párosodni. Ugyanabba a földbe
ne vess magot kétféle nemből; és kétféle anyagból szőtt ruhát ne vegyél magadra.
20 Mikor a férfi olyan asszonnyal hál
és közösül aki rabszolga, és aki mindenki előtt elvetett, és soha nem váltható meg, sem pedig szabadsággal
nem ajándékozzák meg: ostorozzák
meg mindkettőt, de meg ne öljék őket:
mert az asszony nem volt szabad.
21 A férfi pedig vigyen az ő bűnéért
való áldozatra egy kost az ÚRnak, a
gyülekezet sátrának ajtaja elé.
22 És a pap szerezzen engesztelést a
bűnért való áldozat által az ÚR előtt,
a bűnből amit cselekedett: és megbocsáttatik neki a bűn amit cselekedett.
23 Mikor pedig bementek arra a földre, és ott mindenféle gyümölcstermő
fát plántáltok, annak bőrét, azaz gyümölcsét metéljétek körül: három esztendeig legyen számotokra körülmetéletlen: meg ne egyétek.
24 A negyedik esztendőben pedig annak minden gyümölcse legyen hálaadásként az ÚRnak szentelve.
25 Az ötödik esztendőben pedig egyétek meg annak gyümölcsét, hogy annak termését megszaporítsa nektek.
Én vagyok az ÚR a ti Istenetek.
26 Semmit ne egyetek vérrel; ne éljetek jövendőmondásokkal és szemfényvesztésekkel.
27 A ti fejeteken a hajatokat ne kerekítsétek le, a szakállad oldalát se nyírd le.
28 A ti hústesteteket a holt emberért
meg ne metéljétek, meg se bélyegezzétek magatokat. Én vagyok az ÚR.
29 A te lányodat meg ne fertőzd paráznaságra adva őt; hogy ne paráználkodjon a föld, és be ne teljen a föld gonoszsággal.
30 Az én szombatjaimat megtartsátok:
az én szenthelyemet becsüljétek. Én
vagyok az ÚR.
31 Ne menjetek halottidézőkhöz, és
a jövendőmondókat ne kérdezzétek,
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17
Mt 18,15;
Lk 17,3;
1Ján 2,9;
1Ján 2,11;
1Ján 3,15;
18
Péld 20,22;
Mt 5,39;
Mt 5,43;
Mt 5,44;
Mt 22,39;
Lk 6,27;
Róm 12,19;
Róm 13,9;
1Kor 6,7;
Gal 5,14;
1Thessz
5,15;
Jak 2,8;
1Pét 3,9;
19
5Móz 22,9;

27
3Móz 21,5;
28
5Móz 14,1;

31
3Móz 20,6;

3 Mózes 19. 20.

33
2Móz
22,21;

36
Péld 11,1;
Péld 16,11;
Péld 20,10;

hogy azokkal megfertőzzétek magatokat. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
32 Az öreg előtt kelj fel, és a vén ember
arcát becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az ÚR.
33 Hogyha jövevény bujdosik veled a
földeteken, meg ne szomorítsátok őt.
34 Olyan legyen köztetek a jövevény,
aki veled van, mintha köztetek született volna, és szeresd azt mint magadat: mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
35 Ne kövessetek el igazságtalanságot
az ítéletben, földmérésben, súlymérésben és hosszmérésben.
36 Igaz mérték, igaz font, igaz efa, és
igaz hin legyen nektek. Én vagyok az
ÚR, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéből.
37 Tartsátok meg azért minden rendeléseimet és minden ítéleteimet, és cselekedjétek azokat. Én vagyok az ÚR.

20

Isten a bálványoknak áldozókat fenyegeti, a nézőkhöz és varázslókhoz
járókat, a szüleiknek engedetleneket, a paráznákat, és akik a természet és vér ellen,
vagy barmokkal vagy férfiakkal vagy közel való rokonokkal és sógorokkal közösülnek, és inti őket az Ő parancsolatai megtartására.

2
3Móz
18,21;

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Az Izrael fiainak is mondd meg: Valaki az Izrael fiai közül, vagy a jövevények közül, akik az izraeliták között laknak, odaadja a magzatát a
Moloknak, bizony haljon meg: a föld
népe kövekkel verje azt agyon,
3 Az arcomat én is az ilyen férfi ellen fordítom, és kigyomlálom azt az ő
népe közül, mert adott az ő magzatából a Moloknak, hogy megfertőzze az
én szentségemet és szent nevemet.
4 Hogyha pedig annak a földnek népe
bizony becsukja a szemét az előtt a férfi előtt, aki az ő magzatát a Moloknak
adta; és azt nem öli meg:
5 Akkor az arcomat az ilyen férfi ellen fordítom és az ő háznépe ellen és
kigyomlálom azt az ő népük közül,
és mindazokat akik követik a paráznaságban, hogy a Molokkal paráználkodjanak.
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6 Amelyik lélek pedig a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz fordul,
hogy azokat követve paráználkodjon,
az én arcomat az ellen a lélek ellen fordítom, és eltörlöm őt a népe közül.
7 Szenteljétek meg azért magatokat, és
szentek legyetek: mert én, a ti URatok
Istenetek vagyok.
8 És tartsátok meg az én rendeléseimet, és azokat cselekedjétek. Én vagyok az ÚR, a ti megszentelőtök.
9 Mert aki átkozza az ő atyját és anyját,
bizony haljon meg, mert atyját és anyját átkozta; az ő vére legyen rajta.
10 Az a férfi aki más férfi feleségével
paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátja feleségével paráználkodik: bizony haljon meg mindkét parázna, a
férfi és az asszony is.
11 Az a férfi aki az ő atyja feleségével
hál, az ő atyja szemérmét fedi fel: bizony haljon meg mindkettő; az ő vérük rajtuk.
12 Az a férfi aki az ő menyével hál: bizony haljon meg mindkettő: mert fertelmesen cselekedtek; az ő vérük rajtuk.
13 Az a férfi aki férfival hál, úgy ahogy
asszonnyal hálnak: nagy fertelmességet cselekedtek, bizony haljon meg
mindkettő; az ő vérük rajtuk.
14 Az a férfi aki asszonyt vesz feleségül annak anyjával együtt, nagy bűn
az; tűzzel égessék meg őt és azokat,
hogy ne legyen köztetek ilyen nagy
gonoszság.
15 Az a férfi aki barommal közösül, bizony haljon meg, és azt a barmot is öljék meg.
16 Az az asszony aki baromhoz megy,
hogy azzal közösüljön: bizony öld meg
mind az asszonyt, mind a barmot; bizony öljék meg azokat, az ő vérük rajtuk.
17 Az a férfi aki feleségül veszi az ő
húgát vagy nővérét, vagy atyja lányát,
vagy anyja lányát, és egymás szemérmét látják, gyalázat az: öljék meg az ő
népe fiai szeme láttára; az ő húga vagy
nővére szemérmét fedte fel, hordozza
az ő bűnét.
18 Az a férfi aki asszonnyal hál az ő
vérfolyásának idején, és felfedi annak
szemérmét, és folyását is felfedi, és az
asszony is az ő folyását felfedi: mindkettőt öljék meg az ő népe közül.

6
3Móz
19,31;

7
3Móz
11,44;
3Móz 19,2;
1Pét 1,16;
9
2Móz 21,17;
5Móz 27,16,
Péld 20,20;
Mt 15,4;
10
3Móz
18,20;
5Móz
22,22;
Jn 8,5;
11
3Móz 18,8;

12
3Móz
18,15;

13
3Móz
18,22;

14
3Móz 18,17;

15
3Móz
18,23;

17
3Móz 18,9;

18
3Móz
18,19;

3 Mózes 20. 21.
19
3Móz
18,12-13;
20
3Móz
18,14;

21
3Móz
18,16;

22
3Móz
18,26;

23
3Móz 18,3;
3Móz
18,30;
24
2Móz 3,8;

25
3Móz 11,2;
5Móz 14,4;

27
5Móz
18,10;
1Sám 28,7;

19 A te anyád testvérei, vagy az atyád
testvérei szemérmét fel ne fedd; mivelhogy az ő vérrokona meztelenségét
fedte fel: hordozzák az ő bűnüket.
20 Az a férfi aki az ő atyja bátyja vagy
öccse feleségével hál, az ő nagybátyja szemérmét fedte fel, hordozzák az
ő bűnüket; magzatok nélkül haljanak
meg.
21 Az a férfi aki elveszi az ő bátyja
vagy öccse feleségét: utálatos dolog az;
az ő bátyja vagy öccse szemérmét fedte
fel; magzatok nélkül legyenek.
22 Őrizzétek meg ezért minden rendeléseimet és minden ítéleteimet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon
titeket az a föld amelybe én viszlek titeket, hogy ott lakjatok.
23 És ne járjatok annak a népnek rendeléseiben amelyet kiűzök előletek:
mert mindezeket cselekedték, ezért
utáltam meg őket.
24 Nektek pedig mondom: Ti örökségül bírjátok az ő földjüket: mert én
adom azt nektek, hogy örökségül bírjátok azt a tejjel és mézzel folyó földet.
Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, aki elválasztottalak titeket a népektől.
25 Ti azért tegyetek választást a tiszta és tisztátalan állat között, a tiszta és
tisztátalan madár között, és ne fertőzzétek meg lelketeket tisztátalan állattal
vagy madárral, vagy ami a földön csúszik-mászik, amelyektől elválasztottalak titeket, mint tisztátalanoktól.
26 És legyetek nekem szentek: mert én
az ÚR, szent vagyok, és elválasztottalak titeket a népektől, hogy az enyéim
legyetek.
27 Az a férfi vagy asszony, akiben halottidéző szellem vagy varázslószellem van: bizony öljék meg; kővel verjék azokat agyon, az ő vérük rajtuk.

21

Isten megparancsolja Áronnak és az
ő fiainak, hogy meg ne fertőzzék magukat úgy, hogy halotthoz mennek, vagy
hajuk és szakálluk leborotválásával, vagy
tisztátalan és mástól megvetett feleséget
vesznek. Megmondja, hogy ki és mely emberek alkalmasak vagy alkalmatlanok a
papságra.
1 És mondta az ÚR Mózesnek: Szólj a
papoknak, az Áron fiainak, és mondd
meg nekik: Senki közületek meg ne

fertőzze magát halottal az ő népe között;
2 Hanem aki neki közeli rokona, mint
anyja, fia, lánya, bátyja,
3 Vagy a hozzá közeli rokona, mint hajadon húga, akit még nem adtak férjhez, azok holttestéhez elmehet.
4 De meg ne fertőzze magát, mint a
nép fejedelme az ő népe között, hogy
szentségtelen ne legyen.
5 Az ő fejükön ne csináljanak kopaszságot, szakállukat le ne borotválják, és
a hústestükön semmi vágást ne tegyenek.
6 Szentek legyenek az ő Istenüknek,
az ő Istenük nevét meg ne fertőzzék:
mert az ÚR tűzáldozatát és az ő Istenük kenyerét ők viszik fel: azért szentek legyenek.
7 Parázna és megfertőztetett asszonyt
feleségül el ne vegyenek, se pedig férjétől elűzött asszonyt el ne vegyenek:
mert a papok az ő Istenüknek szenteltettek.
8 Te is szentnek tartsd őt, mert a te Istened kenyerét ő áldozza: szent legyen
előtted, mert szent vagyok én, az ÚR, a
ti megszentelőtök.
9 A pap lánya mikor megfertőzi magát
paráznasággal, az ő atyját fertőzi meg,
ezért tűzzel égessék meg.
10 A pap pedig aki az ő atyjafiai között
fő, akinek fejére töltötték a kenetolaját, és akinek szolgálata megszenteltetett a szent ruhák felöltözésére: az ő fejét meg ne meztelenítse és ruháit meg
ne szaggassa.
11 És semmiféle holttesthez ne menjen: se atyja, se anyja holttestével meg
ne fertőzze magát.
12 A szenthelyből ki ne menjen, hogy
az ő Istene szenthelyét meg ne fertőzze: mert az ő Istenének kenetolaj koronája van rajta. Én vagyok az ÚR.
13 Szüzet vegyen feleségül.
14 Özvegyet, elűzöttet, vagy tisztátalan paráznát el ne vegyen, hanem
szüzet vegyen feleségül az ő népe közül,
15 Hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népe között, mert én, az ÚR
vagyok az ő megszentelője.
16 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
17 Szólj Áronnak, ezt mondva: Senki a
te magod közül az ő nemzetségében,
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3 Mózes 21. 22.
akiben valamilyen fogyatkozás lesz,
ne áldozza az ő Istene kenyerét,
18 Mert egy férfi sem áldozhat, akiben
valami fogyatkozás van: ha vak, vagy
sánta vagy csonka, vagy éktelen tagú,
19 Vagy akinek lába vagy keze törött,
20 Vagy görbe, vagy törpe, vagy szemfájós, vagy akin var van, vagy rüh,
vagy aki megszakadt.
21 Bármely férfiben akiben fogyatkozás van az Áron pap magvából, ne
menjen fel az oltárhoz, hogy tűzáldozatot áldozzon az ÚRnak; fogyatkozás
van benne, ne közelítsen azért az oltárhoz, hogy az ő Istene kenyerét megáldozza.
22 Az ő Istene kenyeréből, a szentségek szentségéből ehet, és az Istennek
szenteltekből ehet.
23 De a függöny felé ne menjen és az
oltárhoz ne közelítsen: mert fogyatkozás van benne, hogy meg ne fertőzze
az én szent helyeimet. Mert én vagyok
az ÚR, az ő megszentelőjük.
24 És szólt Mózes Áronnak és az ő fiainak, és Izrael minden fiának.

22

Isten megtiltja, hogy a papok se
egyenek az Istennek szentelt áldozati állatokból, ha valami által megfertőződtek, amíg meg nem tisztulnak. Elmondja, hogy kik ehetnek a megszentelt állatokból és kik nem, és aki tudatlanságból eszik,
azt mivel büntessék. Milyen barmokat kell
áldozniuk, kitől kell azt elvenniük, hogy
azokkal áldozzanak. Mennyi idős állatok a
kedvesek, és hogyan kell azokat megölni és
mikor megenni.

4
3Móz 15,2;

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, és
mondta:
2 Szólj Áronnak és az ő fiainak, hogy
tartóztassák meg magukat azoktól melyeket az Izrael fiai áldoznak, hogy
meg ne fertőzzék az én szent nevemet
azokkal melyeket nekem szentelnek.
Én vagyok az ÚR.
3 Mondd meg nekik: Valaki a ti magotok közül, a nemzetségetekből a szentséghez járul, amelyeket az Izrael fiai
szentelnek az ÚRnak, mikor az ő tisztátalansága rajta van: kigyomláltatik
az a lélek előlem. Én vagyok az ÚR.
4 Ha valaki az Áron fiai közül poklos,
vagy magfolyós, a szent dolgokból ne
egyen amíg meg nem tisztul. Aki ha140

lott miatt megfertőzött embert érint,
vagy olyat, akinek férfimagva elfolyt,
5 Vagy ha valaki valami férget érint,
amely által fertőzött lesz, vagy valamilyen embert, akitől fertőzött lesz az
ember, annak minden tisztátalansága
szerint;
6 A lélek aki ilyet érint, tisztátalan lesz
estig: és a szent dolgokból ne egyen,
hanem mossa meg az ő hústestét vízzel.
7 De miután lemegy a nap, tiszta lesz,
és azután ehet a szent dolgokból, mert
az ő kenyere az.
8 Holt állatot és széttépett állatot ne
egyen, hogy meg ne fertőződjön azzal.
Én vagyok az ÚR.
9 Hanem az én rendeléseimet őrizzék
meg, hogy meg ne büntettessenek az
ő bűnükért és meg ne haljanak, mivelhogy megfertőzték azt. Én vagyok az
ÚR, aki megszentelem őket.
10 Senki ne egyen a szent dolgokból
aki nem a papok közül való: a pap zsellére és bérese se egyen szentségeset.
11 De mikor a pap valakit pénzért
vesz, az ehet a szent dolgokból, ugyanúgy aki a házánál született szolgája:
ezek ehetnek az ő eledeléből.
12 A pap lánya, ha nem a papok közül
valóhoz megy feleségül, az a szent áldozatból ne egyen.
13 De ha a pap lánya özveggyé lesz
vagy elűzte a férje, ha magzata nincs,
és visszatér atyja házához: ehet atyja
eledeléből mint lánykorában; de egy
idegen sem ehet abból.
14 Ha pedig valaki tudatlanságból
eszik a szentelt dolgokból, annak ötödrészét tegye a megszentelt ételhez, és
mindazzal együtt adja a papnak.
15 Hogy meg ne fertőzzék azokat,
amelyeket az Izrael fiai szenteltek az
ÚRnak.
16 És ne engedjék, hogy az ő bűnük álnokságát hordozzák, amikor esznek a
papoknak rendelt szent dolgokból: mert
én vagyok az ÚR, az ő megszentelőjük.
17 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
18 Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izrael minden fiának, és mondd meg nekik: ha valaki Izrael házából, vagy az
Izrael népe között lakó jövevények
közül áldozni akar az ő minden fogadása szerint, vagy szabad akaratból,

8
2Móz
22,31;
3Móz 17,15;
Ezék 44,31;

13
3Móz 10,14;

3 Mózes 22. 23.

21
5Móz
15,21;
5Móz 17,1;

30
3Móz 7,15;

hogy egészen égőáldozattal áldozzon
az ÚRnak,
19 Ha azt akarja, hogy kedves legyen:
az ő öreg barmai, vagy bárányai, vagy
kecskéi közül hímet és épet áldozzon.
20 Amiben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert nem
lesz kedvessé értetek.
21 Ha valaki hálaadó áldozatot akar áldozni az ÚRnak, vagy ha fogadásának
tesz eleget, vagy szabad akaratból: ha
az ő ökreiből vagy juhaiból áldozik, ép
barommal, kedves lesz az Istennek: de
semmi fogyatkozás ne legyen az áldozatra való baromban.
22 Vakot, vagy rokkantat, vagy csonkát, vagy feldagadtat, vagy varasat,
vagy fekélyeset, vagy rühest ne áldozzatok az ÚRnak, és ezekből ne szerezzetek tűzáldozatot az ÚRnak.
23 Ökröt vagy juhot, amiben fogyatkozás van vagy felesleges tagú, a szabad
akarat szerint való áldozatban megáldozhatod; de nem lesz kedves a fogadásból való áldozatra.
24 Megromlott, megtört, megszakadt,
megmetszett barommal ne áldozzatok
az ÚRnak: ezt a ti földetekben ne cselekedjétek.
25 Az idegen kezéből se áldozzatok
semmi áldozni valót az ÚRnak: mert
az ő romlottságuk benne van: nem lesz
kedves értetek.
26 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
27 Az ökör, a juh és a kecske, miután
megellett, legyen az ő anyja alatt hét
napig: nyolcadik naptól fogva és azután kedves lesz az ÚRnak tűzáldozatra.
28 Akár tehén, akár juh lesz az áldozni való, ugyanazon a napon az ő fiával
együtt meg ne öljétek.
29 Mikor pedig hálaadó áldozattal áldoztok az ÚRnak, szabad akaratotok
szerint áldozzátok.
30 Azon a napon egyétek meg, ne
hagyjatok abból semmit reggelre. Én
vagyok az ÚR.
31 Tartsátok meg azért az én parancsolataimat, és cselekedjétek azokat. Én
vagyok az ÚR.
32 És meg ne fertőzzétek az én szent
nevemet, hogy Izrael fiai között megszenteltessem. Én vagyok az ÚR, a ti
megszentelőtök,

33 Aki kihoztalak titeket Egyiptom
földjéből, hogy nektek Istenetek legyek. Én vagyok az ÚR.

23

Isten ünnepeket rendel az Ő népének. A szombat, a húsvét, pünkösd, a kürtölés, tisztulások és a leveles
ágakból csinált hajlékok (sátorok) ünnepét.

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nekik: Az ÚR ünnepei, amelyeket
szent gyülekezésnek hirdessetek, ezek
az én ünnepeim:
3 Hat napon munkálkodjatok, de a hetedik napon a nyugalom szombatja
és szent gyülekezés van, semmi dolgot ne végezzetek: az ÚR szombatja legyen az minden lakhelyeteken.
4 Ezek az ÚR ünnepei, szent gyülekezések napjai, amelyeket hirdessetek az
ő rendelt idejükben.
5 Az első hónapban, annak a hónapnak tizennegyedik napján, este, az ÚR
páskhája van.
6 E hónap tizenötödik napján, az ÚR
kovásztalan kenyerének ünnepe van,
hét napig egyetek kovásztalan kenyeret.
7 Az első napon szent gyülekezésetek
legyen nektek, semmi robotmunkát ne
végezzetek.
8 Hanem hét napon át vigyétek fel az
ÚRnak tűzáldozatait: A hetedik napon
is szent gyülekezésetek legyen: semmi
robotmunkát ne végezzetek.
9 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
10 Szólj Izrael fiainak és mondd meg
nekik: Mikor bementek a földre, amelyet én adok nektek, és learatjátok annak vetését: a ti aratásotok zsengéje
első kévéjét vigyétek be a papnak;
11 És lóbálja meg a gabonakévét az ÚR
előtt, hogy kedveljen titeket; a szombat
után lévő napon lóbálja meg azt a pap.
12 Amely napon pedig felviszitek a gabonakévét, hogy az ÚR előtt meglóbáljátok: azon a napon áldozzatok az ÚRnak
egy ép, esztendős bárányt egészen
égőáldozatul.
13 És minha ajándékként vigyetek olajjal kevert egy efa liszt kéttizedét, tűzáldozatra az ÚRnak, kedves illatra, és
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italáldozatra egy hin bor negyedrészét.
14 Új kenyeret pedig és pergelt búzafejeket vagy zsengét ne egyetek mindaddig a napig, amíg annak zsengéjéből
nem áldoztok a ti Isteneteknek, örökkévaló rendtartás szerint, nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyetekben.
15 Azután számláljatok ennek az ünnepnek utolsó napjától, amely napon a
gabonakévét Isten előtt való meglóbálásra felviszitek, hét egész hetet.
16 A hetedik hét utolsó napjáig számláljatok ötven napot, akkor áldozzatok
új minhával az ÚRnak.
17 A ti lakhelyetekből hozzatok két kenyeret, az Isten előtt való meglóbálásra,
amelyek egy efa zsemleliszt kéttizedéből kovásszal sütöttek legyenek, az ÚR
első zsengéje az.
18 Azzal a kenyérrel pedig áldozzatok hét ép bárányt, esztendősöket, és
egy fiatal tulkot, és két kost. Amelyek
az ÚR egészen égőáldozatai legyenek, étel- és italáldozatukkal együtt,
hogy megégessék jóillatú áldozatul az
ÚRnak.
19 Áldozzatok egy kecskebakot is a
bűnért, és két esztendős bárányt, hálaadó áldozatul;
20 Amiket a pap az új gabonából sült
kenyérrel együtt, és a két báránnyal
együtt az ÚR előtt lóbáljon meg: ezek
az ÚR szentségei, a papé legyenek.
21 És ugyanezen a napon hirdessetek
ünnepet, szent gyülekezésetek legyen,
semmi robotmunkát ne végezzetek,
örök rendelés szerint minden lakhelyetekben, a ti nemzedékeitek szerint.
22 Mikor pedig a földetek termését learatjátok, aratásod közben ne arasd le
mind a földetek széleit, és a te gabonád
elhullott fejeit fel ne szedd; a szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én
vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
23 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
24 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva: A
hetedik hónapban, a hónap első napján szombat ünnepetek legyen nektek,
a kürtök zengése emlékezetére szent
gyülekezés.
25 Semmi robotmunkát ne végezzetek,
hanem tűzáldozatokkal áldozzatok az
ÚRnak.
142

26 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
27 E hetedik hónap tizedik napján tisztulásoknak ünnepe lesz, szent gyülekezésetek legyen azon a napon, és sanyargassátok meg lelketeket, és tűzáldozatokat áldozzatok az ÚRnak.
28 Semmi robotmunkát ne végezzetek
ezen a napon, mert tisztulások napja
az, hogy megtisztíttassatok a ti URatok
Istenetek előtt.
29 Mert minden lélek, aki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, kigyomláltatik az ő népe közül.
30 És valamely lélek dolgozik ezen a
napon, elvesztem azt a lelket az ő népe
közül.
31 Semmi dolgot ne végezzetek; örökkévaló rendelés szerint a ti nemzedékeitek szerint, minden lakhelyeitekben.
32 Nyugalom szombatja legyen ez nektek, ezért sanyargassátok meg lelketeket: annak a hónapnak kilencedik napja estéjén, a kilencedik nap estéjétől fogva a másik estéig szenteljétek a ti szombatotokat.
33 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
34 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva:
Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödik napján, leveles ágakból csinált sátorok ünnepe legyen hét napig
az ÚRnak.
35 Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robotmunkát ne végezzetek.
36 Hét napon áldozzatok tűzáldozatokat az ÚRnak. A nyolcadik napon is
szent gyülekezésetek legyen és áldozzatok tűzáldozatokat az ÚRnak: ünnepélyes gyülekezés ez, semmi robotmunkát ne végezzetek azon.
37 Ezek az ÚR ünnepei, amelyeket
hirdessetek, mert szent gyülekezetek,
hogy az ÚRnak tűzáldozatokkal áldozzatok, egészen égőáldozatokkal,
minhát, bűnért való áldozatot és italáldozatot, mindegyiket az ő napján.
38 Az ÚR szombatjain kívül, és minden ajándékaitokon kívül, fogadásból
és minden szabad akaratból való áldozataitokon kívül, amelyeket az ÚRnak
adtok.
39 De e hetedik hónap tizenötödik
napján, amikor a föld gyümölcsét be-
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3 Mózes 23. 24.
takarítjátok, az ÚRnak ünnepét ünnepeljétek hét napon, az első napon
a nyugalom szombatja legyen, a nyolcadik napon is a nyugalom szombatja legyen.
40 És vegyetek magatokhoz az első napon szép fáknak ágait, pálmafa ágait,
sűrű leveles fák ágait, víz mellett növekedett fűzfákkal együtt, és örvendezzetek az ti URatok Istenetek előtt
hét napig.
41 És tartsátok meg azt, az ÚR ünnepét
minden esztendőben hét napig, örökkévaló rendtartás szerint a ti nemzedékeitek szerint: minden hetedik hónapban ünnepeljétek azt.
42 A leveles ágakból készített sátorokban lakjatok hét napig. Mindenki, aki
Izrael népe között született, lakjon leveles sátorokban.
43 Hogy a ti nemzedékeitek megtudják, hogy sátorokban lakattam Izrael
fiait, mikor kihoztam őket Egyiptom
földjéről. Én vagyok a ti URatok Istenetek.
44 Elmondta azért Mózes Izrael fiainak az ÚR ünnepeit.

24

Isten megparancsolja, hogy az Isten
házában a lámpások világítására az
Izrael fiai adjanak olajat. A szent kenyereket a papok minden szombaton megújítsák.
Azután megparancsolja Isten, hogy öljék
meg azt, aki az Isten nevét káromolja. Izrael fiai megölik a káromló embert; és ezután is mindig öljék meg a káromlót. Megparancsolja Isten azt is, hogy a gyilkost öljék meg; és azt is büntessék meg, aki felebarátját vagy barmát megsebesíti.

1 Az ÚR ismét szólt Mózesnek, ezt
mondva:
2 Parancsold meg Izrael fiainak, hogy
hozzanak neked szépen megtört tiszta
faolajat világításra, hogy szüntelen égjenek a világító lámpások.
3 A bizonyságtétel függönyén kívül, a
gyülekezet sátrában rendezze el azokat Áron, hogy mindennap, estétől
fogva reggelig az ÚR előtt égjenek azok
örök rendelés szerint a ti nemzedékeitek szerint.
4 A tiszta arany lámpatartóra rendezze
el a világító szövétnekeket; szüntelen
az ÚR előtt legyen.
5 Vegyél zsemlelisztet is, és süss abból

tizenkét kenyeret, az efa kéttizede legyen mindegyik kenyér.
6 És helyezd el azokat két rendben; hatot egy rendbe, a tiszta asztalra az ÚR
elé.
7 És mindegyik rendhez tegyél tiszta tömjént, hogy a kenyér mellett emlékeztetőül legyen, tűzáldozatra az
ÚRnak.
8 Minden szombaton szüntelen újítsa
meg azokat a pap az ÚR előtt, az Izrael
fiaitól vett kenyerekből, örökkévaló szövetség szerint.
9 Azután legyen Ároné és fiaié, és
egyék meg azokat a szenthelyen, mivel szentségek szentsége az nekik, az
ÚR tűzáldozataiból, örök rendelés szerint.
10 Egy izraeli asszony fia pedig, aki
egyiptomi férfitól volt az izraeliták között, kiment, és ez az izraeli asszony fia
és egy izraelita férfi a táborban veszekedtek.
11 Az izraeli asszony fia az Isten nevét szidalmazva átkozódott. Azért azt
Mózeshez vitték: Annak anyja neve
pedig Selomith volt, Dibri lánya, Dán
nemzetségéből.
12 És őrizet alá vették azt, amíg megmutatja nekik az ÚR, hogy mi az akarata.
13 Szólt azért az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
14 Vidd ki az átkozódót a táboron kívül, és akik hallották az átkozódást, tegyék kezeiket annak fejére, azután az
egész gyülekezet verje agyon kövekkel.
15 Izrael fiainak pedig szólj, ezt mondva: Ha valaki az ő Istenét átkozza, hordozza az ő saját bűnét.
16 És aki szidalmazza az ÚR nevét, öljék meg, az egész gyülekezet kövezze
meg azt, akár jövevény, akár lakos, ha
szidalmazza az Isten nevét, bizony haljon meg.
17 Ha valaki megöl valamilyen embert, bizony haljon meg az.
18 Aki pedig barmot öl meg, fizesse
meg azt: barmot a baromért.
19 Aki az ő felebarátja hústestét megsebesítve megbélyegzi, ahogy ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek.
20 Sebet sebért, szemet szemért, fogat
fogért; ahogy más embert megsebesített, neki is úgy fizessenek.
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21 Aki barmot öl meg, fizesse meg azt,
de aki embert öl, öljék meg azt.
22 Egy törvénye legyen nálatok a jövevénynek és a lakosnak: mert én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
23 Szólt azért Mózes Izrael fiainak, és
kivitték az átkozódót a táboron kívül,
és kövekkel agyonverték őt; és Izrael
fiai úgy cselekedtek, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.

25

Isten megparancsolja, hogy minden
hetedik esztendőben hagyják nyugodni a földet, ne szántsanak, ne vessenek,
szőlőjüket se műveljék, és amit akkor önként terem a föld, azt ne takarítsák be, hanem legyen az szabad élelem mindenkinek.
Minden ötvenedik esztendő a szabadság
esztendeje legyen. Törvényeket rendel jószágokról, földekről, mezőkről, házakról és
emberekről, azok vételéről és váltságáról.

2
2Móz
23,10;

1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek a Sinai
hegyen, ezt mondva:
2 Szólj Izrael fiainak és mondd meg nekik: Mikor bementek a földre amelyet
én adok nektek, nyugodjon a föld az
ÚRtól rendelt szombat szerint.
3 Hat esztendőn át vesd be a te földedet, és hat esztendőn át metszd meg
szőlődet, és szedd be gyümölcsét.
4 A hetedik esztendőben a föld nyugalmának szombatja legyen, az ÚR
szombatja: a te földedet ne vesd be és
szőlődet meg ne metszd.
5 Ami a te learatott földeden terem, le
ne arasd, és ami a te elhagyott szőlődön terem, ne szüreteld le, mert a föld
nyugalmának esztendeje van akkor.
6 Amit a föld az ő nyugalma esztendejében terem, eledelre legyen nektek; magadnak, szolgádnak, szolgálólányodnak, béresednek és zsellérednek, aki
nálad lakik.
7 A te barmodnak is és minden földi
vadnak legyen eledelül annak az esztendőnek termése.
8 Ezenfelül számlálj hét szombat esztendőt, hétszer hét esztendőt úgy,
hogy a hét szombat esztendő ideje
negyvenkilenc esztendő legyen.
9 Akkor mindenütt kürtöltess, hogy
annak szava mindenütt hallható legyen, a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján, a tisztulás napján kürtöltess mindenütt a ti egész földeteken.
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10 És szenteljétek meg az ötvenedik
esztendőt, és hirdessetek szabadságot
a föld minden lakójának, kürtzengés
esztendeje legyen ez nektek; akkor minden ember jusson az ő birtokához, és
menjen haza az ő nemzetsége közé.
11 Kürtzengés esztendeje legyen nektek
az ötvenedik esztendő; ne vessetek és
le se arassátok amit önként terem a föld
ebben az esztendőben, és a te elhagyott
szőlőd termését le ne szedd.
12 Mert kürtzengés esztendeje ez, szent
legyen nektek, a mezőről egyétek annak gyümölcsét.
13 A kürtölés esztendejében minden
ember menjen vissza az ő birtokára.
14 Mikor ezért valamit eladsz a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a
te felebarátodtól: egymást meg ne csaljátok.
15 A kürtölés esztendejét követő esztendők száma szerint vásárolj a te felebarátodtól. A föld hasznának évei száma
szerint adja el neked azt.
16 Ha sok esztendő van a szabadság esztendejéig, többet adj azért amit veszel,
és ha kevés esztendő van hátra, kevesebbet adj: mert az esztendők hasznát
adja el neked.
17 Egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te Istenedtől: mert én vagyok az ÚR, a ti Istenetek.
18 Ha az én rendeléseimet cselekszitek, és ítéleteimet megtartva azokat
cselekszitek, bátorsággal laktok azon
a földön.
19 És megtermi a föld az ő gyümölcsét,
hogy eleget ehessetek, és bátorságban
lakhattok azon.
20 Mikor azt mondanátok: Mit eszünk
a hetedik esztendőben ha nem vetünk,
és a föld semmi hasznát nem takarítjuk be?
21 Én rátok bocsátom az én áldásomat
a hatodik esztendőben, hogy három
esztendőre valót teremjen a föld.
22 És a nyolcadik esztendőben vettek, és egészen a kilencedik esztendeig bizony ógabonát esztek, mindaddig
amíg a föld újgabonát nem terem.
23 A földet pedig senki el ne adja örökre: mert enyém az a föld, mert ti jövevények és zsellérek vagytok nálam.
24 Azért a ti birtokotok minden földjében engedjétek meg, hogy a földet
megválthassa az, aki eladta azt.
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25 Mikor a te atyádfia elszegényedik,
és elad valami részt az ő birtokából, és
az ő közeli atyjafia előállva, azt a birtokrészt meg akarja váltani: legyen hatalma arra, hogy megválthassa.
26 Ha valakinek nincs atyjafia aki megváltaná a birtokot, de ő maga szert tett
az ő birtoka váltságára:
27 Számlálja meg a birtok eladásától
eltelt esztendők számát, és ami hátra
van abból, adja meg annak akinek zálogba adta a birtokot, és birtokolja az
ő örökségét;
28 Ha pedig nincs módjában, hogy
egészen visszafizesse annak aki a birtokra pénzt adott, tartsa saját kezében
a kürtölés évéig. A kürtölés évében engedje el azt, és aki eladta azt, birtokolja
újra az ő örökségét.
29 Ha valaki kerített városban adja el
lakóházát, akkor válthassa meg, amikor annak eladási éve eltelik; az egy év
elmúltával megválthassa az aki eladta.
30 Ha eközben nem váltják meg, amíg
az egész év eltelik, a ház ami kerített
városban van, legyen örökre azé aki
azt megvette, abból ki ne menjen a
kürtölés napján se.
31 A faluban lévő ház pedig aminek
nincs kerítése, mezei földként legyen.
Aki azt eladja, hatalma legyen megváltani, és a kürtölés napján menjen ki abból a vevő.
32 Ami pedig a léviták városait illeti,
az ő birtokukban lévő városok házait a
léviták mindenkor megválthatják.
33 De aki megváltja, a léviták közül
való legyen, vagy aki megvette a házat, menjen ki abból és a városuk birtokából a kürtölés napján: mert a léviták
városainak házai az ő birtokuk az Izrael fiai között:
34 De az ő városaikhoz tartozó mezőt
el ne adhassák a léviták, mert örökkévaló örökségük az.
35 Ha a te atyádfia elszegényedik köztetek és megfogyatkozik, tégy jót vele,
akár jövevény legyen, akár zsellér,
hogy élhessen köztetek.
36 Ne vegyél tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy élhessen veled együtt a te atyádfia.
37 Ne add neki uzsorára a pénzedet;
és nyerészkedéssel ne add neki a te gabonádat.
38 Én vagyok a ti URatok Istenetek, aki

kihoztalak titeket Egyiptom földjéből,
hogy nektek adjam Kánaán földjét és
Istenetek legyek nektek.
39 Ha pedig a te atyádfia elszegényedve eladja magát neked: ne szolgáltasd
úgy mint rabot.
40 Mint béres, vagy mint zsellér, úgy
legyen nálad; a kürtölés évéig szolgáljon neked:
41 Azután menjen el tőled minden fiával együtt, és menjen az ő nemzetségéhez, és térjen vissza az ő atyja örökségébe:
42 Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, el ne adassanak úgy mint a rabok.
43 Ne uralkodj rajta kegyetlenül, hanem félj a te Istenedtől.
44 Szolgáid és szolgálólányaid a körülöttetek lévő pogány népek közül legyenek, azok közül vegyetek szolgát
és szolgálólányt.
45 A jövevény fiai közül is akik köztetek laknak, vegyetek szolgákat és szolgálólányokat, és azok családjaiból akik
nálatok laknak, akik a ti földeteken
születtek, és legyenek a ti birtokotokban.
46 És örökség szerint bírjátok azokat, mind az utánatok való fiaitokkal
együtt, hogy azok is örökségül bírják
azokat, és mindörökké éljetek azok
szolgálatával. De a ti atyátokfiain, az
izraelitákon, senki ne uralkodjon kegyetlenül az ő atyjafián.
47 Ha pedig a köztetek lakó jövevény,
vagy zsellér meggazdagszik, és a nála
lakó atyádfia elszegényedik és eladja magát a közted lakó jövevénynek,
vagy a jövevény nemzetéből valónak:
48 Miután eladta magát, megváltható
legyen: egy az ő atyjafiai közül váltsa
meg azt.
49 Vagy nagybátyja, vagy nagybátyja
fia váltsa meg azt, vagy a nemzetségéből való váltsa meg, vagy ha ereje lesz
arra, ő maga váltsa meg magát.
50 És vessen számot azzal aki megvette őt, attól az esztendőtől kezdve
amelyen eladta magát annak, a kürtölés esztendejéig, és az ő eladásának
árát az esztendők száma szerint számlálják, amennyit a béresnek adott volna annyi ideig, annyit adjon annak az ő
szolgálatának idejére.
51 Ha sok esztendő van a kürtölés évé145

39
2Móz 21,2;
5Móz
15,12;
Jer 34,14;

43
Ef 6,9;
Kol 4,1;

3 Mózes 25. 26.
ig, aszerint adja vissza az ő váltságát az
urának, az eladása árából.
52 Ha pedig kevés esztendő van hátra
a kürtölés évéig, vessen számot vele, és
az évek száma szerint fizesse vissza az
ő váltságát.
53 Mint az esztendőről esztendőre fogadott béres, úgy legyen nála; ne uralkodjon kegyetlenül rajta az ő gazdája a
te szemeid előtt.
54 Ha pedig egyik esztendőben sem váltják meg, azonban a kürtölés esztendejében szabadon menjen el fiaival együtt.
55 Mert az Izrael fiai az én szolgáim,
akiket kihoztam Egyiptom földjéről.
Én vagyok a ti URatok Istenetek.

26

A bálványimádást megtiltja, a
szombat megtartását és a szenthely
megbecsülését megparancsolja. Aki az Ő
parancsolatait megtartja, annak sok szép
ígéretet tesz, és keményen fenyegeti azok
megrontóit. A megtérőknek reménységet
ad a megbocsátásról.

1
2Móz 20,4;
5Móz 5,8;
5Móz
16,22;
Zsolt 97,7;
2
3Móz
19,30;
3
5Móz 28,1;

5
3Móz
25,19;

6
Jób
11,18-19;

8
Józs 23,10;

1 Ne csináljatok magatoknak bálványokat vagy faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok az előtt: mert
én vagyok a ti URatok Istenetek.
2 Az én szombatjaimat megtartsátok,
és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én
vagyok az ÚR.
3 Ha az én rendeléseimben jártok, és
az én parancsolataimat megtartjátok,
és azokat cselekszitek:
4 Esőt adok nektek alkalmas időben, a
föld megadja az ő gyümölcsét és minden gyümölcstermő fa megtermi az ő
gyümölcsét.
5 És a ti cséplésetek a szüretet éri, és
a szüret a vetést éri: elégségig esztek
kenyeret és bátorsággal laktok a ti földeteken.
6 Mert békességet adok azon a földön
annyira, hogy mikor elalszotok, nem
lesz senki, aki felrettentsen: és elveszem a kegyetlen vadakat arról a földről, és a fegyver át nem megy a ti földeteken.
7 Sőt inkább elűzitek az ellenségeiteket, és fegyver által hullanak el előttetek.
8 És közületek öten százat elűznek, és
közületek százan elűznek tízezret, és
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fegyver miatt hullanak el előttetek a ti
ellenségeitek.
9 És hozzátok fordulva megszaporítalak és megsokasítalak titeket, és a szövetségemet megtartom veletek.
10 És a régen eltett régi gabonát eszitek,
az új miatt a régit kidobjátok.
11 És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én lelkem.
12 És köztetek járok szüntelen, és a ti
Istenetek leszek, ti pedig az én népem
lesztek.
13 Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek, aki
kihoztalak Egyiptom földjéről, hogy
ne legyetek azoknak szolgái, és jármotok kötelét eloldottam, hogy egyenesen járjatok.
14 De ha rám nem hallgattok, és mindezeket a parancsolatokat nem cselekszitek;
15 És ha az én rendeléseimet megutáljátok, és ha az én ítéleteimet megutálja
a ti lelketek, és nem cselekszitek minden parancsolatomat, hanem az én
szövetségemet felbontjátok:
16 Én is ezt cselekszem veletek, hogy
rátok rendelem a rettegést, a száraz
betegséget és a gyullasztó betegséget, amik megemésztik a szemeidet és
gyötrik a lelkedet; és a ti magotokat hiába vetitek el, mert azt az ellenségeitek eszik meg.
17 És az én arcomat fordítom ellenetek, hogy elhulljatok az ellenségeitek
előtt, és uralkodjanak rajtatok akik titeket gyűlölnek; és fussatok mikor
nem is űz titeket senki.
18 Hogyha mindezek után sem hallgattok rám: hétszerte keményebben
ostorozlak titeket a ti bűneitekért;
19 És megtöröm a ti erősségetek kevélységét, és olyanná teszem az eget
felettetek mint a vas, a földeteket pedig
olyanná mint az érc.
20 És az erőtök hiábavalóságban fogy
el: mert a földetek nem adja meg az ő
hasznát, és a föld fái sem adják meg az
ő gyümölcsüket.
21 Ha mégis ellenségesen jártok velem, és nem akartok rám hallgatni: a ti
büntető ostorotokat hétszerte megsokasítom a ti bűneitekért.
22 És rátok bocsátom a mezei vadakat,
hogy gyermekeitektől megfosszanak
titeket, és kipusztítsák barmaitokat, és

11
Ezék 37,26;
2Kor 6,16;

14
5Móz
28,15;
JSir 2,17;
Mal 2,2;

17
Péld 28,1;

3 Mózes 26. 27.

24
2Sám
22,27;
Zsolt
18,27;

29
5Móz
28,53;
2Kir 6,28;
JSir 4,10;
30
2Krón 34,7;

34
3Móz 25,2;

titeket elfogyasszanak annyira, hogy
pusztává legyenek a ti útjaitok.
23 Hogyha ezekre sem gondoltok,
hogy hozzám térjetek: hanem ellenségesen jártok velem:
24 Bizony én is ellenségesen járok veletek, és hétszerte inkább megostorozlak titeket a bűneitekért.
25 És fegyvert hozok rátok, amely
bosszút áll rajtatok az én szövetségem
megrontásáért: úgy hogy a ti városaitokba gyűltök, és akkor döghalált bocsátok közétek, és az ellenség kezébe
adattok.
26 Mikor a kenyér tápláló erejét elveszem tőletek, tíz asszony süt nektek
kenyeret egy kemencében, és mérték
szerint adják vissza a kenyereteket: és
esztek, de nem elégszetek meg.
27 Ha mégsem hallgattok rám, hanem
ellenségesen jártok velem:
28 Én is ellenségesen járok veletek búsuló haragomban, és én is hétszerte inkább ostorozlak titeket bűneitekért:
29 És fiaitok húsát eszitek meg, és lányaitok húsát eszitek meg.
30 És lerontom a magaslataitokat és kivágom a naposzlopaitokat, és hulláitokat a bálványaitok hullái mellé vetem,
és megutál titeket az én lelkem.
31 És városaitokat pusztává teszem; a
ti szent helyeiteket is elpusztítom, és
nem lesz kedves nekem a ti jóillatú áldozatotok.
32 Elpusztítom a földet annyira, hogy
álmélkodjanak rajta az ellenségeitek
akik azon laknak.
33 Titeket pedig szétszórlak a pogány
népek közé, és azt teszem, hogy kivont
fegyverrel menjenek utánatok, hogy a
ti földetek puszta legyen, és a ti városaitok is puszta legyen.
34 Akkor a föld kedvét leli az ő szombatjaiban, mindaddig amíg pusztán
áll, mikor az ellenségeitek földjében
lesztek; akkor a földetek megnyugszik
és kedvét leli az ő szombatjaiban.
35 Az ő pusztasága minden napján
nyugszik, mert nem nyugodott a ti
szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.
36 Akik pedig megmaradnak közületek, azok szívébe félelmet öntök az ellenségeik földjén annyira, hogy fussanak a falevél zördülése elől, mintha
szablya elől futnának, és hulljanak el
ha senki nem is kergeti őket.

37 Egymásra hullanak, mintha fegyver miatt hullanának, még ha senki nem
is kergeti őket; és az ellenségeitek előtt
meg nem maradhattok:
38 Hanem elvesztek a pogány népek
közt, és az ellenségeitek földje megemészt titeket.
39 És akik megmaradnak közületek, az
ellenségeitek földjén emésztetnek el az
ő hamisságaikért, és az ő atyáik hamisságáért, mind velük együtt elvesznek.
40 Ha megvallják az ő hamisságukat,
és atyáik hamisságát mind az ő bűnükkel együtt, amellyel ellenem vétkeztek,
mert ellenségesen jártak velem;
41 Hogy mikor én is ellenségesen jártam velük, és az ő ellenségeik földjére vetettem őket. Ha akkor elvetik az
ő körülmetéletlen szívüket, és az ő bűnük büntetését elfogadják:
42 Én is megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről, és Izsákkal kötött
szövetségemről, és Ábrahámmal kötött
szövetségemről is megemlékezem, és a
földről is megemlékezem.
43 A föld eközben pusztán hagyatik
tőlük, és az ő szombatjaiban kedvét
leli, amely föld puszta lett miattuk, ők
is az ő bűnük büntetését elfogadják,
mert az én ítéleteimet megutálták, és
az én rendeléseimet az ő lelkük megutálta.
44 Jóllehet még mikor az ellenségeik földjében lesznek, nem vetem meg
őket, és nem utálom meg őket, hogy
mindenestől megemésszem őket, felbontva az én szövetségem velük: Mert
én vagyok az ő URuk Istenük.
45 Azért megemlékezem értük a régi
atyákkal kötött szövetségről, akiket kihoztam Egyiptom földjéről a pogányok szeme láttára, hogy nekik Istenük legyek. Én vagyok az ÚR.
46 Ezek a rendelések, az ítéletek és
törvények, amelyeket az ÚR szerzett
maga közt és az Izrael fiai között a
Sinai hegyen Mózes által.

27

Törvények az emberek, állatok, házak, szántóföldek becsléséről, amiket az ember Istennek ígér, és azok megváltásáról. Barmok első fajzásáról és a tized váltásáról.
1 Szólt ismét az ÚR Mózesnek, és
mondta:
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5Móz 4,31;
Róm 11,1;
Róm 11,26;

3 Mózes 27.
2 Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nekik: Az ember, mikor fogadást tesz,
a te becslésed szerint legyenek a személyek az ÚRéi.
3 A férfit húsz esztendőstől fogva hatvan esztendősig becsüld, a te becslésed ötven ezüstsiklus legyen, a szent
siklus szerint.
4 Ha asszony az, harminc siklusra becsüld.
5 A fiút öt esztendőstől fogva húsz esztendősig húsz siklusra becsüld, a lányt
pedig tíz siklusra:
6 Egy hónapos fiúmagzatot öt esztendős koráig öt ezüst siklusra becsüld,
hogyha pedig lánymagzat az, becsüld
három ezüst siklusra.
7 Ha pedig hatvan esztendős vagy
azon felül van, ha férfi: becsüld tizenöt
siklusra, ha asszony, tíz siklusra.
8 Ha pedig szegényebb az, ahogy te
becsülöd, állítsd a pap elé, hogy becsülje meg azt a pap; amennyire annak
módja engedi, aki magát a fogadásra
kötelezte, annyira becsülje azt a pap.
9 Ha pedig olyanféle barom az, amilyen állatokból áldozni szoktak az
ÚRnak: ha valami affélét ad az ÚRnak,
szent legyen.
10 Ne adjon mást helyette, és azt ki ne
cserélje: jót a hitványra, vagy hitványat
a jóért cserébe; ha pedig elcseréli egyik
barmot a másik barommal: mind az
előbbi, mind pedig amivel azt kicserélte, szent legyen.
11 Ha pedig valamilyen tisztátalan állatot ad, amelynek neméből nem áldozhatnak az ÚRnak: vigye azt az állatot a paphoz,
12 És becsülje meg azt a pap akár jó,
akár hitvány, és ahogy becsüli a pap,
úgy legyen.
13 Ha pedig megváltja azt, a te becsléseden felül adja még annak ötödrészét.
14 Ha pedig valaki az ő házát az
ÚRnak szenteli, hogy szent legyen az,
becsülje meg azt a pap: akár jó, akár
hitvány az, amennyire azt a pap becsüli, úgy maradjon.
15 Ha meg akarja váltani az ő házát az,
aki azt az Istennek szentelte: a te becslésed mellé adja annak az árnak ötödrészét, és legyen az övé.
16 Ha pedig valaki az ő birtoka mezejéből szentel az ÚRnak, becsüld meg
a mag szerint, ami abba megy, ha egy
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hómer árpa megy bele, ötven ezüst
siklusra becsüljék.
17 Ha a kürtölés esztendejétől fogva
szentelte Istennek az ő szántóföldjét,
ahogy azt becsülted, úgy maradjon.
18 Ha a kürtölés esztendeje után szenteli Istennek az ő földjét, a pap számlálja meg annak árát az esztendők száma
szerint, amelyek hátra vannak a kürtölés esztendejéig, és aszerint szállítson le
a te becslésedből.
19 Ha pedig megváltja az ő földjét az,
aki azt Istennek szentelte, a te becslésed
mellé adja annak az árnak ötödrészét,
és legyen az övé.
20 Ha pedig nem váltja meg azt a szántóföldet, vagy azt a szántóföldet másnak eladja, azután azt meg nem válthatja:
21 Hanem az a szántóföld, mikor a
kürtölés esztendejében felszabadul, az
ÚRnak szenteljék, úgy mint az Istennek
szentelt föld, és legyen a papok öröksége.
22 Ha pedig pénzen vett földet szentelt az ÚRnak, amely nem az ő öröksége volt:
23 Számolja meg a pap a föld becslése
szerint lévő árban, a kürtölés esztendejéig mennyi van hátra, és adja meg
azt azon a napon a te becslésed szerint, hogy az ÚRnak szenteltetett legyen az.
24 A kürtölés esztendején a föld térjen
meg ahhoz akitől azt vette, ahhoz akinek az a föld öröksége volt.
25 Minden becslésed pedig a szenthely
siklusa szerint legyen. Egy siklus pedig húsz géra legyen.
26 Csak a barom első fajzását, amely
első fajzás úgyis az ÚRé, senki ne szentelje neki; akár ökör, akár juh, az ÚRé
az.
27 Ha pedig a tisztátalan állatokból
való lesz, váltsa meg azt a te becslésed
szerint, és azonfelül adja mellé annak
ötödrészét; ha pedig nem váltják meg,
adják el a te becslésed szerint.
28 Semmi szent dolog, ami valakitől az
ÚRnak szenteltetett, abból amije van,
akár ember, akár barom, akár mezőn
lévő örökség, el ne adják, meg ne váltsák: mert minden ilyenféle fogadással
kötelezett dolog szentségek szentsége,
és az ÚRé.
29 Semmi odaszentelt dolog, ame-
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2Móz
30,13;
4Móz 3,47;
Ezék 45,12;
26
2Móz 13,2;
2Móz
22,29;
2Móz
34,19;
4Móz 3,13;
4Móz 8,17;

28
Józs 6,18;
Józs 7,13;

3 Mózes 27. - 4 Mózes 1.
lyet az embertől szentelnek az Úrnak,
meg ne váltsanak, hanem bizony haljon meg.
30 Ezenfelül a föld minden tizede, a
föld vetéséből, a fa gyümölcséből az
ÚRé; és az ÚRnak szenteljék.
31 Ha pedig valaki meg akarja váltani
az ő tizede valami részét, annak az árának ötödrészét tegye hozzá.
32 És minden barom és juh tizede, amit

a vessző alatt szoktak átvinni, minden
tizediket az ÚRnak szenteljék.
33 Ne tudakozódjon, jó vagy hitvány,
és el se cserélje azt; de ha mégis elcseréli azt, mind az, mind pedig az, amit
cserébe adott azért, szent legyen, meg
se váltsák.
34 Ezek a parancsolatok, amelyeket az
ÚR parancsolt Mózes által az Izrael fiainak a Sinai hegyen.

MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

amelyet magyarul Megszámlálás könyvének
neveznek
A Numeri
Mózes megírja ebben a könyvben a kijöveteltől fogva, a második esztendő második hónapjától fogva egészen a negyvenedik esztendő tizenegyedik hónapjáig történt dolgokat
és a törvény rendelését az Isten népe között. Azaz egybefoglalja harmincnyolc esztendő
és egynéhány hónap történetét. 4Móz.1, 5Móz.1.

1

Isten megparancsolja Mózesnek, hogy
minden nemzetségből egy-egy főembert
maga mellé véve számlálja meg Áron pappal az Izrael egész nemzetségét. Ezért Mózes megszámlálja az Isten parancsa szerint a népet, akik húsz esztendősek és annál idősebbek. De az Isten megparancsolja, hogy a Lévi nemzetségét ne számlálja
az izraeliták közé, hanem bízza azokra az
Isten sátora és minden ahhoz tartozó szerszám gondját.

2
2Móz
30,12;

1 Az ÚR pedig szólt Mózesnek a Sinai
pusztájában, a gyülekezet sátrában, a
második hónap elején, az Egyiptom
földjéből való kijövetelük után a második esztendőben, ezt mondva:
2 Vegyétek számba az egész Izrael fiai
gyülekezetét, az ő családjuk szerint,
az ő atyáik háza szerint, a nevük száma szerint, minden férfit főről főre.
3 Húsz esztendős fiútól fogva és feljebb, mindenkit aki hadba kimehet Izraelben: Számláljátok meg őket az ő seregük szerint, te és Áron.
4 És legyen veletek egy-egy férfi mindegyik nemzetségből, akik közül mindegyik legyen feje az ő atyái házának.
5 Ezek pedig a férfiak nevei, akik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúr
fia.
6 Simeonból Selúmiel, Surisaddai fia.

7 Júdából Naasson, Amminádáb fia.
8 Issakhárból Néthánéel, Suár fia.
9 Zebulonból Eliáb, Hélon fia.
10 József fiai közül: Efraimból Elisama,
Ammihud fia; Manasséból Gámliel,
Pédasur fia.
11 Benjáminból Abidán, Gideóni fia.
12 Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
13 Áserből Págiel, Okrán fia.
14 Gádból Eleásaf, Déhuel fia.
15 Nafthaliból Akhira, Enán fia.
16 Ezek a gyülekezetben nevezetesek,
akik az ő atyjuk nemzetségének fejedelmei és az Izrael ezreinek fejei voltak.
17 Mózes és Áron maga mellé vette
azért ezeket a férfiakat akiket név szerint megneveztek.
18 És az egész gyülekezetet összegyűjtötték a második hónap első napján,
akik vallást tettek az ő születésükről,
az ő családjuk szerint, az ő atyáik háznépe szerint, az ő nevük száma szerint,
húsz esztendős fiútól fogva és feljebb,
főről főre.
19 Ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek, megszámlálta őket a Sinai
pusztájában.
20 Az Izrael elsőszülöttjének, Rúbennek pedig fiai voltak, az ő nemzetségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a nevük száma szerint,
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4 Mózes 1.
főről főre, minden hadba kimenő férfi
húszesztendőstől fogva és feljebb;
21 Rúben nemzetségéből a megszámláltak, negyvenhatezer és ötszáz.
22 Simeon fiai közül, az ő nemzetségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a megszámláltjaik neve
száma szerint, főről főre, minden hadba kimenő férfi húszesztendőstől fogva és feljebb.
23 Simeon nemzetségéből a megszámláltak, ötvenkilencezer és háromszáz.
24 Gád fiai közül az ő nemzetségük, a
háznépük szerint, az atyáik háza szerint, a nevük száma szerint, minden
hadba kimenő húszesztendős fiútól
fogva és feljebb.
25 Gád nemzetségéből a megszámláltak, negyvenötezer és hatszázötven.
26 Júda fiai közül az ő nemzetségük, a
háznépük szerint, az atyáik háza szerint, a nevük száma szerint, minden
hadba kimenő húszesztendős fiútól
fogva és feljebb.
27 Júda nemzetségéből a megszámláltak, hetvennégyezer és hatszáz.
28 Issakhár fiai közül az ő nemzetségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a nevük száma szerint,
minden hadba kimenő húszesztendős
fiútól fogva és feljebb.
29 Issakhár nemzetségéből a megszámláltak, ötvennégyezer és négyszáz.
30 Zebulon fiai közül az ő nemzetségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a nevük száma szerint,
minden hadba kimenő húszesztendős
fiútól fogva és feljebb.
31 Zebulon nemzetségéből a megszámláltak, ötvenhétezer és négyszáz.
32 József fiai közül, Efraim fiai közül
az ő nemzetségük, a háznépük szerint,
az atyáik háza szerint, a nevük száma
szerint, minden hadba kimenő húszesztendős fiútól fogva és feljebb.
33 Efraim nemzetségéből a megszámláltak, negyvenezer és ötszáz.
34 Manassé fiai közül, az ő nemzetségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a nevük száma szerint,
minden hadba kimenő húszesztendős
fiútól fogva és feljebb.
35 Manassé nemzetségéből a megszámláltak, harminckétezer és kétszáz.
36 Benjámin fiai közül az ő nemzet150

ségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a nevük száma szerint,
minden hadba kimenő húszesztendős
fiútól fogva és feljebb.
37 Benjámin nemzetségéből a megszámláltak, harmincötezer és négyszáz.
38 Dán fiai közül az ő nemzetségük, a
háznépük szerint, az atyáik háza szerint, a nevük száma szerint, minden
hadba kimenő húszesztendős fiútól
fogva és feljebb.
39 Dán nemzetségéből a megszámláltak, hatvankétezer és hétszáz.
40 Áser fiai közül az ő nemzetségük, a
háznépük szerint, az atyáik háza szerint, a nevük száma szerint, minden
hadba kimenő húszesztendős fiútól
fogva és feljebb.
41 Áser nemzetségéből a megszámláltak, negyvenegyezer és ötszáz.
42 A Nafthali fiai közül az ő nemzetségük, a háznépük szerint, az atyáik
háza szerint, a nevük száma szerint,
minden hadba kimenő húszesztendős
fiútól fogva és feljebb.
43 Nafthali nemzetségéből a megszámláltak, ötvenháromezer és négyszáz.
44 Ezek azok a megszámláltak, akiket
megszámlált Mózes és Áron: és az Izrael fejedelmei, a tizenkét férfi, akik
közül mindegyik feje volt az ő atyja
házának.
45 Azért mindnyájan, akiket megszámláltak az Izrael fiai, az ő atyáik
háza szerint, Izraelben minden hadba
kimenő húszesztendős fiútól fogva és
feljebb.
46 A megszámláltak mindnyájan: hatszázháromezer és ötszázötven.
47 De a lévitákat az ő atyáik háznépe
szerint nem számlálták azok közé.
48 Mert szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
49 Csak a Lévi nemzetségét ne számláld meg, és azokat ne számláld az Izrael fiai közé.
50 Hanem a lévitákat rendeld a bizonyságtétel sátrához és minden eszközeihez, és minden ahhoz valókhoz;
ők hordozzák a sátort, és annak minden eszközét, és ők szolgáljanak annak, és a sátor körül járjanak tábort.
51 Mikor pedig a sátornak előbbre kell
indulnia, a léviták bontsák le azt, és

46
2Móz
38,26;

4 Mózes 1. 2.
mikor pedig megáll a sátor, a léviták
állítsák azt fel, és az idegen aki odamegy, haljon meg.
52 Az Izrael fiai pedig járjanak tábort,
ki-ki az ő táborában, és ki-ki az ő zászlaja alatt, az ő seregeik szerint.
53 A léviták pedig járjanak tábort a bizonyságtétel sátra körül, hogy ne legyen harag az Izrael fiai gyülekezetén;
és a léviták tartsák meg a bizonyságtétel sátrának őrzését.
54 Ezért az Izrael fiai mind aszerint
cselekedtek, ahogy az ÚR Mózesnek
parancsolta, úgy cselekedtek.

2

Az Isten ebben a részben megmondja Izrael fiainak, hogy hogyan tartsanak rendet amikor az úton mennek és tábort járnak. Azt is megmondja, hogy ki legyen a fejedelem minden nemzetségben, és
azokra hallgatniuk kell.
1 Az ÚR szólt Mózesnek és Áronnak,
ezt mondva:
2 Izrael fiai, ki-ki az ő zászlaja alatt, az
ő atyáik háznépe zászlaja alatt járjon
tábort: a gyülekezet sátrával szemben
járjon tábort.
3 Ezek járjanak pedig tábort elől, napkelet felől, Júda táborának zászlaja az
ő seregei szerint; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
4 Az ő serege és a megszámláltak, hetvennégyezer és hatszáz.
5 Az Issakhár nemzetsége pedig járjon
tábort mellette, és az Issakhár fiainak
fejedelme Néthánéel, Suár fia.
6 És az ő serege és a megszámláltak,
ötvennégyezer és négyszáz.
7 És a Zebulon nemzetsége, és a
Zebulon fiainak fejedelme Eliáb,
Hélon fia.
8 És az ő serege és a megszámláltak,
ötvenhétezer és négyszáz.
9 Mindnyájan a Júda tábora megszámláltjai, száznyolcvanhatezer és négyszáz, a seregeik szerint: ők elől menjenek.
10 Rúben táborának zászlaja dél felől
legyen, a seregei szerint, és a Rúben fiainak fejedelme pedig Elisúr, a Sedeúr
fia.
11 És az ő serege és a megszámláltak,
negyvenhatezer és ötszáz.
12 Járjanak tábort pedig mellette, a Si-

meon nemzetsége, és a Simeon fiainak
fejedelme Selúmiel, Surisaddai fia.
13 És az ő serege és a megszámláltak,
ötvenkilencezer és háromszáz.
14 És a Gád nemzetsége, és a Gád fiainak fejedelme Eliásáf, a Réuel fia.
15 És az ő serege és a megszámláltak,
negyvenötezer és hatszázötven.
16 Rúben táborának minden megszámláltja, százötvenegyezer és négyszázötven, az ő seregeik szerint: és második rendben menjenek.
17 Azután menjen a gyülekezet sátra,
a léviták tábora, a táborok közepén:
Ahogy tábort járnak, úgy járjon ki-ki
az ő helyén az ő zászlaja mellett.
18 Az Efraim táborának zászlaja az ő
seregei szerint napnyugat felől legyen,
és az Efraim fiainak fejedelme Elisáma,
Ammihud fia.
19 És az ő serege és a megszámláltak,
negyvenezer és ötszáz.
20 És mellette a Manassé nemzetsége, és a Manassé fiainak fejedelme
Gámliel, Pédasur fia.
21 És az ő serege és a megszámláltak,
harminckétezer és hétszáz.
22 És a Benjámin nemzetsége és a
Benjámin fiainak fejedelme Abidám,
Gideóni fia.
23 És az ő serege és a megszámláltak,
harmincötezer és négyszáz.
24 Efraim táborában minden megszámlált, száznyolcezer és száz, az ő
seregeik szerint: harmadikként menjenek.
25 És a Dán táborának zászlaja legyen észak felől az ő seregei szerint,
és a Dán fiainak fejedelme Ahiézer,
Ammisaddai fia.
26 És az ő serege és a megszámláltak,
hatvankétezer és hétszáz.
27 Mellette pedig járjon tábort Áser
nemzetsége, és az Áser fiainak fejedelme Págiel, az Okhrán fia.
28 És az ő serege pedig és a megszámláltak, negyvenegyezer és ötszáz.
29 És a Nafthali nemzetsége és a
Nafthali fiainak fejedelme Akhira,
Enán fia.
30 És az ő serege és a megszámláltak,
ötvenháromezer és négyszáz.
31 A Dán seregében minden megszámlált, százötvenhétezer és hatszáz;
utoljára menjenek a zászlajuk szerint.
32 Ezek Izrael fiainak megszámláltjai
151

32
2Móz
38,26;
4Móz 1,46;

4 Mózes 2. 3.

33
4Móz
1,48-49;

az ő atyáik háza szerint; mindnyájan,
akiket megszámláltak a táborokban,
az ő seregeik szerint: hatszázháromezer ötszázötven.
33 De a lévitákat nem számolták meg
az Izrael fiai között, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek.
34 És az Izrael fiai mind aszerint cselekedtek, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek: úgy jártak tábort az ő zászlajuk
szerint, és úgy jártak, ki-ki az ő nemzetsége szerint, és az atyáik háza szerint.

3

Isten megparancsolja Mózesnek, hogy
a lévitákat adja Áron pap mellé az isteni szolgálatra, az elsőszülöttek helyett,
akik Istenéi, megszámlálva mind az elsőszülötteket és mind a lévitákat. Ezért Mózes megszámlálja az elsőszülötteket, és a
lévitákat. Ezeket az elsőszülöttek helyett
adja Áron pap mellé. Megírja a léviták helyét a táborban, a fejedelmeket és tisztüket.
Mivel pedig az elsőszülöttek egynéhánynál
többen vannak mint a léviták, ezért parancsolja Isten, hogy azokat váltsák meg öt-öt
sikluson.

2
2Móz 6,23;

4
3Móz
10,1-2;
4Móz
26,61;
1Krón 24,2;

6
4Móz 16,9;
4Móz 18,2;

1 Ezek pedig Áron és Mózes nemzetségei, attól fogva, hogy szólt az ÚR Mózesnek a Sinai hegyen.
2 Ezek Áron fiainak nevei: Az elsőszülött Nádáb, azután Abihu, Eleázár és
Ithamár.
3 Ezek Áron fiai, a megkent papok nevei, akiknek keze megszentelt volt,
hogy papságot viseljenek.
4 Meghalt pedig Nádáb és Abihu az
ÚR előtt, mikor idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt a Sinai pusztájában, és
nem voltak nekik fiaik. Áron előtt, az ő
atyjuk előtt papságot viselt Eleázár és
Ithamár.
5 Szólt pedig az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
6 Hozd elő a Lévi nemzetségét és állítsd Áron pap elé, hogy szolgáljanak
neki.
7 És őrizzék az ő ügyét, és mind az
egész gyülekezet ügyét a gyülekezet
sátra előtt, és végezzék a sátor szolgálatát.
8 Őrizzék meg a gyülekezet sátrának
minden eszközét is, és az Izrael fiainak
ügyét is, hogy végezzék a sátor szolgálatát.
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9 Add ezért a lévitákat Áronnak és az
ő fiainak, mert valóban neki adattak az
Izrael fiaitól.
10 Áront pedig és az ő fiait tedd elöljárójukká, hogy őrizzék az ő papságukat; ha az idegen pedig odaközelít,
haljon meg.
11 Ezenfelül az ÚR szólt Mózesnek, ezt
mondva:
12 Bizony én választottam a lévitákat
az Izrael fiai közül, minden elsőszülött
helyett, aki az ő anyja méhét megnyitja az Izrael fiai között: azért legyenek a
léviták az enyémek.
13 Mert enyém minden elsőszülött attól a naptól fogva, hogy megöltem
minden elsőszülöttet Egyiptom földjén; magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben; az embertől fogva a baromig, enyémek lesznek. Én vagyok az ÚR.
14 Szólt azután az ÚR Mózesnek a
Sinai pusztájában, ezt mondva:
15 Számláld meg Lévi fiait az ő atyáik háza szerint, a családjuk szerint;
minden férfit egy hónapostól fogva és
azon felül, számláld meg őket.
16 Ezért Mózes megszámlálta őket az
ÚR szava szerint, ahogy megparancsoltatott neki.
17 És a Lévi fiai az ő neveik szerint
ezek voltak: Gerson, Kéhát és Mérári.
18 Gerson fiainak nevei családjuk szerint pedig ezek: Libni és Simhi.
19 Továbbá a Kéhát fiai a családjuk
szerint: Amrám és Ichár, Hebron és
Uzziél.
20 A Mérári fiai pedig a családjuk szerint: Makhli és Músi. Ez a Lévi családja, az ő atyáik háza szerint.
21 Gersoné a Libni családja és a Simhi
családja; ez a gersoniták családja.
22 Azok megszámláltjai, minden férfi
száma szerint, egy hónapos fiútól fogva és feljebb, azok megszámláltjai: hétezer és ötszáz.
23 A gersoniták családjai a hajlék mögött járjanak tábort, napnyugat felől.
24 És a gersoniták atyái háznépe fejedelme pedig Eliásáf, a Láél fia.
25 A Gerson fiainak vigyázása pedig a
gyülekezet sátrában lesz, a hajlékra, a
sátorra, annak fedelére, és a gyülekezet sátra ajtajának függönyére.
26 Továbbá az udvar kárpitjaira, és az
udvar ajtajának függönyére, ami a haj-
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lék mellett és az oltár mellett van körben, és annak köteleire, és minden
hozzá tartozó szolgálatával együtt.
27 Kéháttól pedig az Amrám családja származott, és az Ichár családja, és a
Hebron családja és az Uzziél családja:
Ez Kéhát családja.
28 Minden férfi száma szerint, egy hónapos fiútól fogva és feljebb, nyolcezren és hatszázan, akik a szenthely őrizői voltak.
29 A Kéhát fiainak családjai a hajlék oldala mellett, dél felől járjanak tábort.
30 És a kéhátiták családjának, az ő atyai
házuknak fejedelme legyen Elisáfán,
Uzziél fia.
31 Az ő tisztük pedig, ügyelni a ládára, az asztalra, a lámpatartóra, az oltárokra és a szenthely edényeire, amikkel szolgálnak, és a függönyre, és minden ahhoz tartozó szolgálatra.
32 Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme legyen Eleázár, Áron pap fia: a
szenthely szolgálóinak elöljárója.
33 Méráritól való a Makhli és Músi
családja; ez a Mérári családja.
34 Ezek megszámláltjai, minden férfi
száma szerint, egyhónapos fiútól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.
35 És a Mérári családjának, az ő atyái
házának fejedelme Suriel, az Abihail
fia; és ezek a hajlék észak felől lévő oldala mellett járjanak tábort.
36 A Mérári fiainak pedig tisztük legyen őrizni a hajlék deszkáit és annak rúdjait, oszlopait és annak talpait, minden eszközeit és minden ahhoz
tartozó szolgálat;
37 Továbbá az udvar körül lévő oszlopokat és azok talpait, szegeit és köteleit.
38 Akik pedig tábort járjanak a hajlék
előtt napkelet felől a gyülekezet sátrának elől lévő részénél: napkelet felől
legyen Mózes, Áron és az ő fiai, hogy
a szenthelyet őrizzék az Izrael fiai helyett. Az idegen aki odaközelít, öljék
meg.
39 A léviták minden megszámláltja,
akiket megszámlált Mózes és Áron az
ÚR beszéde szerint, az ő családjuk szerint, minden férfi, egyhónapos fiútól
fogva és azon felül, huszonkétezer.
40 És az ÚR mondta Mózesnek: Számláld meg az Izrael fiainak minden elsőszülöttjét, egyhónapos fiútól fogva

és feljebb, és az ő nevük szerint vedd
őket számba.
41 És válaszd a lévitákat nekem (én vagyok az ÚR) az Izrael fiai minden elsőszülöttje helyett; és a léviták barmait, az Izrael fiainak barmai minden első
fajzása helyett.
42 Megszámlálta azért Mózes, ahogy
az ÚR parancsolta neki, Izrael fiainak
minden elsőszülöttjét.
43 És minden elsőszülött fiú, a nevük
száma szerint, egyhónapos fiútól fogva és feljebb, az ő számuk szerint: huszonkétezer kétszázhetvenhárom.
44 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
45 Vedd a lévitákat az Izrael fiai közül való minden elsőszülött helyett; és
a léviták barmait az ő barmaik helyett,
és legyenek enyémek a léviták. Én vagyok az ÚR.
46 Ami pedig a kétszáz és hetvenhárom megváltását illeti, akik a léviták
számát meghaladják az Izrael fiainak
elsőszülöttjei közül;
47 Végy öt-öt siklust minden személyért a szenthajlék siklusa szerint, húsz
gérát érő siklust.
48 És add azt a pénzt Áronnak és az ő
fiainak, azokért váltságul akiknek száma meghaladja a léviták számát.
49 Bevette azért Mózes a váltságpénzt
azoktól, akik felülhaladták a léviták számát, a lévitáktól megváltott elsőszülöttek felett.
50 Izrael fiainak elsőszülöttjeitől vette
be ezt a pénzt: ezerháromszáz és hatvanöt siklust, a szentség siklusa szerint.
51 És Mózes a megváltottak pénzét
Áronnak és a fiainak adta, az ÚR beszéde szerint, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.

4

Az Isten parancsolata szerint Mózes elválasztja a Lévi nemzetségéből azokat,
akik alkalmasak az Isten hajlékának szolgálatára, amikor táborban vannak, vagy mikor úton vannak, akik harminc esztendő felettiek, egészen ötvenesztendősig, és az Isten azoknak az ő nemzetségük és családjuk
szerint szolgálatot oszt.
1 Szólt az ÚR Mózesnek és Áronnak,
ezt mondva:
2 Vedd számba a Kéhát fiait Lévi kö153
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zül az ő családjuk szerint, az ő atyjuk
háza szerint.
3 Harmincesztendőstől fogva és azon
felül egészen ötvenesztendősig mindenkit, aki alkalmas a szolgálatra,
hogy munkálkodjanak a gyülekezet
sátrában.
4 Ez a szolgálatuk Kéhát fiainak a gyülekezet sátrában: gondviselés a szentségek szentségéről.
5 Áron és az ő fiai mikor máshová kell
szállítani a tábort, először jöjjenek el és
vegyék le a kárpit függönyét, és fedjék
be azzal a bizonyság ládáját.
6 És borítsanak arra borzbőrből csinált
takarót, azután egészen borítsák be azt
égszínkék posztóval, és annak rúdjait
is dugják bele.
7 Az Isten elé tett kenyerek asztalát is
borítsák be égszínkék posztóval, arra
rátéve a tálakat, tömjéntartókat, a serpenyőket és a fedőtálakat: és az a szüntelen való kenyér azon legyen.
8 És karmazsin színű posztóval borítsák be azt, borítsák azt be azonfelül
még borzbőrből csinált kárpittal: azután annak rúdjait is dugják bele.
9 Vegyenek ezenfelül égszínkék posztót, és fedjék be azzal a világításra való
lámpatartót, és annak lámpásait és ollóit, hamuvevőivel együtt, és az olaja
minden edényeit, amelyekkel szolgálnak a lámpatartó körül.
10 És helyezzék azt minden eszközeivel a borzbőrből csinált kárpitba, és tegyék azt rudakra.
11 Az aranyoltárt is borítsák be égszínkék posztóval, és fedjék be borzbőrből
csinált kárpittal, és dugják bele annak
rúdjait is.
12 Ezenfelül vegyenek elő minden
eszközt is, amelyekkel szolgálni fognak a szenthelyen, és helyezzék égszínkék posztóba, és fedjék be azokat
borzbőrből csinált kárpittal, és tegyék
rudakra.
13 Azután a hamvat az oltárról letisztítva, terítsenek arra bíborszínű posztót.
14 És tegyék rá arra minden eszközét
amelyekkel szolgálnak azon, fogóit,
szítóit, seprőit és medencéit, az oltár
minden eszközét; és borítsanak arra
borzbőrből csinált kárpitot, és dugják
bele a rúdjait is.
15 Mikor pedig végez Áron és az ő fiai
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a szenthajlék és annak minden eszközének betakarásával, mikor el akar indulni a tábor: akkor jöjjenek el Kéhát
fiai, hogy elvigyék azokat; de ne érintsék a szenthely semmi eszközét, hogy
meg ne haljanak. Ezek a Kéhát fiainak
terhei a gyülekezet sátrában.
16 Eleázárnak pedig, az Áron pap fiának szolgálata: a lámpatartó olaja és
a drága fűszerekből csinált füstölés, a
szüntelen való áldozat minhája és a kenetolaja. Ez az egész hajlékról és mindenről melyek abban vannak, mind a
szentséges helyről, mind annak edényeiről való gondviselés.
17 Szólt pedig az ÚR Mózesnek és
Áronnak, ezt mondva:
18 Ne hagyjátok kigyomlálni a
kéhátiták háznépének nemzetségét a
léviták közül:
19 Hanem ezt műveljétek velük, hogy
éljenek és meg ne haljanak, mikor a
szentségek szentségéhez járulnak:
Áron és a fiai jöjjenek el, és rendezzék
el őket, mindegyiket az ő szolgálatára
és terhére.
20 De be ne menjenek, hogy meglássák
mikor betakarják a papok a szentséges
dolgokat, és meg ne haljanak.
21 Szólt ezenfelül az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
22 Vedd számba a Gerson fiait az ő
atyjuk háza szerint, és családjuk szerint.
23 A harmincesztendőstől fogva és
azon felül az ötvenesztendősig számláld meg őket; valamennyit akik alkalmasak a szolgálatra, hogy munkálkodjanak a gyülekezet sátrában.
24 Ez a gersoniták családjának munkája a szolgálatban és a teherhordozásban:
25 Hordozzák a hajlék kárpitjait és a
gyülekezet sátrát, annak takaróját és a
borzbőrből csinált kárpitot, amely rajta van, fölötte, és a gyülekezet sátra ajtajának függönyét.
26 Az udvar kárpitjait is és az udvar
kapuajtaja kárpitját, ami a hajlékon és
az oltáron körben van, azok köteleit, és
az ő szolgálatuk minden eszközét, és
amik azokhoz csináltattak, hogy szolgáljanak azokkal.
27 Áron és a fiai beszéde szerint legyen
a gersoniták fiainak minden szolgálata, minden terhük és minden szolgála-
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30,34-35;

4 Mózes 4. 5.

31
2Móz
26,15;

tuk; minden terheiket pedig az ő őrizetükre bízzátok.
28 Ez a gersoniták fiai családjának
szolgálata a gyülekezet sátrában; akiknek szolgálata az Áron pap fiának,
Ithamár gondviselése alatt legyen.
29 A Mérári fiait is a családjuk szerint,
az ő atyjuk háza szerint számláld meg.
30 A harmincesztendőstől és annál
feljebb az ötvenesztendősig számláld
meg őket; akik alkalmasak a szolgálatra, hogy a gyülekezet sátrában szolgáljanak.
31 Ez pedig az ő teherviselésük a szolgálatuk szerint a gyülekezet sátrában,
a hajlék deszkái, annak rúdjai, oszlopai és talpai.
32 Az udvar körül lévő oszlopok és
azok talpai, és azok szegei és azok kötelei, azok minden szerszámai és azok
minden szolgálatának eszközei: és nevük szerint számláljátok meg az ő szolgálatuk terhének minden eszközét.
33 Ez a szolgálata a Mérári fiai családjának, amivel szolgálnak a gyülekezet
sátrában, Ithamárnak, az Áron pap fiának keze alatt.
34 Mózes és Áron és a gyülekezet fejedelmei megszámlálták a kéhátiták fiait, az ő családjuk szerint és atyjuk háza
szerint.
35 A harmincesztendőstől fogva és annál feljebb egészen az ötvenesztendősig, aki alkalmas a szolgálatra a gyülekezet sátrában.
36 Azok megszámláltjai az ő családjuk
szerint: kétezer hétszázötven volt.
37 Ezek a kéhátiták családjának megszámláltjai, akik alkalmasak a szolgálatra a gyülekezet sátrában, akiket
megszámlált Mózes és Áron az ÚR parancsolata szerint, a Mózes keze által.
38 A Gerson fiai száma az ő családjuk
szerint, és atyáik háza szerint.
39 A harmincesztendőstől fogva és
azon felül egészen az ötvenesztendősig, akik alkalmasak a szolgálatra a
gyülekezet sátrában.
40 Azok száma az ő családjuk szerint,
az atyjuk háza szerint: kétezer hatszázharminc volt.
41 Ezek a Gerson fiai családjának száma, mindenki aki szolgál a gyülekezet
sátrában, akiket megszámlált Mózes és
Áron az ÚR beszéde szerint.
42 A Mérári fiai családjának száma az

ő családjuk szerint, az atyjuk háza szerint;
43 A harmincesztendőstől fogva és
azon felül egészen az ötvenesztendősig, akik alkalmasak a szolgálatra a
gyülekezet sátrában.
44 Ezek száma az ő családjuk szerint:
háromezer és kétszáz.
45 Ezek a Mérári fiai családjának
számláltjai, akiket megszámlált Mózes
és Áron az ÚR beszéde szerint, a Mózes keze által.
46 Minden megszámlált lévita, akiket
megszámlált Mózes és Áron, és Izrael fejedelmei az ő családjuk és atyjuk
háza szerint;
47 A harmincesztendőstől fogva és
azon felül, egészen az ötvenesztendősig, akik alkalmasak a szolgálatra, az
Isten tiszteletére való szolgálat gyakorlására, és a terhek szolgálatára a gyülekezet sátrában;
48 Ezek megszámláltjai nyolcezer ötszáznyolcvan volt.
49 Az ÚR beszéde szerint számlálta őket, a Mózes keze által, mindegyiket az ő szolgálata szerint, és az ő terhe
szerint; azok számláltattak pedig meg,
akiket az ÚR parancsolt Mózesnek.

5

Isten megparancsolja, hogy a táborból
űzzék ki a bélpoklosokat; akiknek férfimagjuk elfolyik; akik holttesteket érintettek, és ezek miatt utálatosak lettek. Akik
kárt tesznek, fizessék meg. Azután az Isten
törvényt rendel az olyan férfinak, aki az ő
felesége tisztasága felől kételkedik.

1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Parancsold meg Izrael fiainak, hogy
a táborból űzzenek ki minden poklost,
és minden magfolyóst, és mindenkit
aki holttest érintése miatt fertőzött lett.
3 Űzzétek azt ki, akár férfi, akár as�szony; a táboron kívül űzzétek őket,
hogy az ő táborukat tisztátalanná ne
tegyék, akik közt én lakozom.
4 És úgy cselekedtek Izrael fiai, és kiűzték azokat a táboron kívül; ahogy
meghagyta az ÚR Mózesnek, úgy cselekedtek Izrael fiai.
5 Szólt ezenfelül az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
6 Parancsold meg az Izrael fiainak:
Akár férfi, akár asszony, akármilyen
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emberi bűnt követ el, amivel bizony
vétkezik az ÚR ellen, vétkes lesz az a
lélek.
7 Vallják meg az ő bűnüket, amelyet
elkövettek, és fizessék meg azt amiben
vétkeztek, a kár teljes értékében, és annak ötödrészét adja hozzá, és adja annak, aki ellen vétkezett.
8 Ha pedig nincs annak az embernek
olyan atyjafia akinek megfizethetné a
kárt: adja azt az ÚRnak, és legyen a
papé a megtisztításra való koson kívül,
amellyel megtisztítja őt a pap.
9 Izrael fiaitól az Istennek szentelt dolgokból való felmutatott ajándék azé a
papé legyen, akihez azt viszik.
10 És kinek-kinek megszentelt áldozata a papé legyen, amikor átadja azokat
azt a papnak.
11 Szólt ezenfelül az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
12 Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nekik: Mikor valaki felesége elhajlik,
és vétkezik az ő férje ellen,
13 És valaki vele hál, ami az ő férje előtt
el lett titkolva és rejtve, hogy az ő felesége fertőzött lett, és bizonyíték pedig nincs ellene, mert nem kapták a
bűnön;
14 És átmegy rajta a féltékenység szelleme, és féltékeny az ő feleségére, aki
fertőzött lett; vagy átmegy rajta a féltékenység szelleme, és féltékeny az ő
feleségére, pedig ő nem lett fertőzött:
15 Akkor vigye a férfi az ő feleségét
a paphoz; és vigye el az ő áldozatára
való ajándékot azzal együtt, egy efa
árpaliszt tizedrészét; de ne öntsön arra
olajat és ne tegyen arra tömjént, mert
féltékenységi áldozat ez, és emlékeztető áldozat ez, amely eszébe juttatja az
ember gonoszságát.
16 És a pap hívja elő az asszonyt és állítsa őt az ÚR elé.
17 És a pap vegyen szentvizet cserépedénybe; a porból is vegyen a pap,
amely a sátor padlóján van, és szórja
azt a vízbe.
18 És a pap állítsa az asszonyt az ÚR
elé, és az asszony fejét takarja ki, és tegye annak az asszonynak kezébe az
emlékeztető ajándékot, amely féltékenységi áldozat; és legyen a pap kezében átokhozó keserűvíz.
19 És a pap eskesse meg őt, és mondja
ezt az asszonynak: Ha veled senki nem
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közösült, és ha nem hajoltál el tisztátalanságra a te férjed mellől, ne ártson
neked az átokhozó keserűvíz.
20 Ha pedig a te férjed mellől elhajoltál, és fertőzött lettél, és más férfival
közösültél a te férjeden kívül;
21 A pap eskettesse meg az asszonyt
az átok esküjével, és mondja az as�szonynak: Tegyen téged az ÚR átokká
és esküre a te néped közt, mikor az ÚR
megszárítja a te tomporodat, és a méhedet dagadttá teszi.
22 És az átokhozó víz menjen be a te
belső részeidbe, hogy megdagadjon
a te méhed, és megszáradjon a tomporod; és az asszony mondja: Ámen!
Ámen!
23 És a pap írja fel az átkokat könyvbe,
azután törölje le azokat a keserűvízzel.
24 És az asszonnyal itassa meg az átkozott keserűvizet; és belemegy az átkozott és keserűvíz.
25 Azután a pap vegye el az asszony
kezéből a féltékenységi áldozatot és lóbálja meg azt az ÚR előtt, és áldozzon
azzal az oltáron.
26 És a pap vegyen egy teljes marokkal
abból az ajándékból, annak emlékeztető részét, és égesse meg azt jóillatul
az oltáron, és utána itassa meg az as�szonnyal a vizet.
27 Itasd meg vele a vizet, és ha megfertőződött és vétkezett az ő férje ellen: tehát az az átokhozóvíz keserűsége belemegy, és megdagad az ő méhe
és megszárad a tompora, és az az as�szony átkozott lesz az ő népe között.
28 Ha pedig nem lett megfertőzve az
asszony, hanem tiszta: tehát ártatlan és
termékeny lesz.
29 Ez a féltékenység törvénye, mikor
elhajlik az asszony az ő férjétől és megfertőződik.
30 Vagy ha a férfiban átmegy a féltékenység szelleme és féltékeny lesz a
feleségére; az ő feleségét állítsa az ÚR
elé. A pap egészen e törvény szerint
cselekedjen azzal.
31 És ártatlan lesz a férfi a bűntől, de
az asszony hordozza az ő bűne terhét.

6

Az Isten ebben a részben törvényt rendel, hogy mihez tartsák magukat a nazarénusok, azaz akik magukat elszakítva a
hétköznapi közösségtől, esküvéssel és fogadással kötelezik magukat valami dologtól

4 Mózes 6.

5
Bír 13,5;
1Sám 1,11;

tartózkodni, akik az Isten népe közt a szent az ő nazireusságának ideje, menjen a
élet szép példái.
gyülekezet sátrának ajtajához.
14 És vigye fel az ő áldozatát az ÚRnak:
1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mond- egy esztendős, ép, hím bárányt egészen égőáldozatra, és egy esztendős,
va:
2 Szólj Izrael fiainak, és mondd meg ép, nőstény bárányt bűnáldozatra, és
nekik: Mikor férfi vagy asszony elkü- egy ép kost hálaadó áldozatra.
lönül, hogy esküvel a nazireusságra 15 Ezenfelül egy kosár kovásztakötelezze magát, és az ÚRnak elkülö- lan kenyeret, olajjal megkent zsemlebéleseket, és olajjal megkent kovásznítse magát:
3 Bortól és részegítő italtól szakítsa el talan pogácsákat, azok minhájával,
magát; borecetet és részegítő italból azaz ételáldozatával, és italáldozatával.
való ecetet ne igyon, és semmi sző- 16 És a pap vigye azokat az ÚR elé, és
lőből készített italt ne igyon, se új, se áldozza meg annak bűnáldozatát és
egészen égőáldozatát.
aszú szőlőt ne egyen.
4 Az ő nazireussága egész ideje alatt 17 A kost pedig áldozza meg hálaadó
semmi affélét ne igyon ami a szőlőtő- áldozatul az ÚRnak, a kosárban lévő
ről való, a szőlő magvától fogva a sző- kovásztalan kenyerekkel együtt: a pap
áldozza meg annak minháját és italállő héjáig.
5 Az ő nazireusi fogadása egész ide- dozatát is.
je alatt borotva az ő fején ne menjen 18 Akkor a nazireus nyírja meg az ő
át, míg be nem telnek azok a napok, nazireussága fejét a gyülekezet sátamelyeken az ÚRnak szentelte magát, rának ajtajánál, és vegye az ő naziszent legyen, hagyja növekedni az ő reussága haját, és tegye azt a tűzre,
amely a hálaadó áldozat alatt van.
fejének haját.
6 Az egész idő alatt, amelyre nazi- 19 Azután a pap vegye a kos megfőtt
reussággal szentelte magát az ÚRnak, lapockáját, és egy kovásztalan bélest a
kosárból, és egy kovásztalan pogácsát,
holttesthez be ne menjen.
7 Sőt, se az atyja, se az anyja, se a fiú- se és tegye a nazireus tenyerére, miután
a lánytestvére holttestével meg ne fer- az ő nazireusságát lenyírta.
tőzze magát értük, mikor meghalnak, 20 És a pap lóbálja meg azokat az ÚR
mert az ő Istene nazireussága van az előtt; a papnak szentelt ez, a lóbált szegyen és a felemelt lapockán felül, és
ő fején.
8 Az ő nazireussága egész idején szent azután igyon bort a nazireus.
21 Ez a nazireus törvénye, aki fogadást
legyen az ÚRnak.
9 Ha pedig valaki hirtelen nála hal tett, és az ő nazireusságáért az ÚRnak
meg, és megfertőzi az ő nazireus fejét: fogadott áldozati törvénye, azonkívül
nyírja meg a fejét az ő tisztulása nap- amit módja van ajándékozni. Az ő fogadása szerint, amelyet fogadott, úgy
ján, a hetedik napon nyírja meg azt.
10 A nyolcadik napon pedig vigyen cselekedjen, az ő nazireussága törvékét gerlicét vagy két galambfiat a pap- nye szerint.
22 És az ÚR szólt Mózesnek, ezt mondnak, a gyülekezet sátrának ajtajához.
11 És a pap áldozza meg az egyiket a va:
bűnért, a másikat pedig egészen égő- 23 Szólj Áronnak és az ő fiainak, ezt
áldozatul, és tisztítsa meg azt abból, mondva: Így áldjátok meg Izrael fiait,
amiért vétkezett a holttest miatt; és ezt mondva nekik:
szentelje meg annak fejét azon a na- 24 Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen
meg téged.
pon.
12 És az ő nazireusi odaszentelése nap- 25 Világosítsa meg az ÚR az Ő arcát tejáról tegyen újra fogadást az ÚRnak, rajtad, és könyörüljön terajtad.
vigyen az ő bűnéért egy esztendős bá- 26 Fordítsa az ÚR az Ő arcát terád, és
rányt; az előző napok pedig hasztalan- adjon békességet neked.
ná legyenek: mert fertőzött lett az ő 27 És az én nevemet tegyék az Izrael fiaira, és én megáldom őket.
nazireussága.
13 Ez az Istennek szentelt nazireus ember törvénye: Amely napon betelik
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7

Mózes megírja, hogy Izrael tizenkét
nemzetsége, tizenkét fejedelme, milyen
ajándékot vitt az Isten elé, miután a szenthajlékot és az oltárt megépítették, minden
azokhoz tartozó eszközökkel együtt.

1
2Móz
40,18;

1 És történt, hogy amely napon elvégezte Mózes a sátor felállítását, megkente azt és megszentelte minden eszközével együtt, és az oltárt is, annak
minden eszközét megkente és megszentelte.
2 Akkor az Izrael fejedelmei ajándékokat vittek, az atyjuk háza fejei; ők a
nemzetségek fejedelmei, és ugyanezek
a megszámláltak fejei is.
3 És az ÚR elé vitték az ő ajándékukat:
hat borított szekeret, és tizenkét ökröt;
egy szekeret két fejedelemért, és mindegyikért egy-egy ökröt; és ajándékként
a sátor elé vitték azokat.
4 És az ÚR szólt Mózesnek, ezt mondva:
5 Vedd el tőlük, és használják fel azokat a gyülekezet sátra szolgálatában;
és add azokat a lévitáknak, mindegyiknek az ő szolgálata szerint.
6 Elvette azért Mózes a szekereket és
ökröket, és a lévitáknak adta azokat.
7 Két szekeret és négy ökröt adott a
Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint.
8 Négy szekeret pedig és nyolc ökröt
adott a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fia
keze alá.
9 A Kéhát fiainak pedig semmit nem
adott, mert a szentség szolgálata volt
rajtuk, melyet a vállukon hordoztak.
10 Ezért a fejedelmek az oltár megszentelésére azon a napon, amelyen az
felkenetett, a fejedelmek ajándékokat
vittek az oltár elé.
11 És az ÚR mondta Mózesnek: A fejedelmek egyenként, külön napon vigyék az ő ajándékukat az oltár megszentelésére.
12 És első napon Naasson vitte az ő
ajándékát, az Amminádáb fia, Júda
nemzetségéből.
13 Az ő ajándékai pedig ezek voltak:
egy ezüsttál, száz és harminc siklus súlyú, egy ezüstpohár hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mindkettő tele volt minhának való olajjal meghintett zsemleliszttel.
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14 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatra.
16 Egy kecskebak bűnáldozatra.
17 Hálaadó áldozatra pedig két ökör,
öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősek. Ez volt Naasson, Amminádáb
fia ajándéka.
18 Másnap Néthánéel vitte az ajándékát, Suár fia, Issakhár nemzetségének fejedelme.
19 Az ő ajándékát elvitte, egy ezüsttálat, száz és harminc siklus súlyút, egy
ezüstpoharat, hetven siklus súlyút, a
szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való
zsemleliszttel.
20 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt, tűzzel egészen égőáldozatra.
22 Egy kecskebakot bűnáldozatul.
23 Hálaadó áldozatul pedig két ökröt,
öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendőseket. Ez volt Néthanéelnek a Suár fiának ajándéka.
24 Harmadik napon a Zebulon fiainak
fejedelme: Eliáb, Hélon fia.
25 Az ő ajándékai pedig ezek voltak:
egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú,
egy ezüstpohár, hetven siklus súlyú, a
szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való
zsemleliszttel.
26 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
28 Egy kecskebak bűnáldozatra.
29 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Eliábnak, Hélon fiának ajándéka.
30 Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúr fia.
31 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
32 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esz-
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tendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
34 Egy kecskebak bűnáldozatra.
35 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Elisúrnak, Sedeúr fiának ajándéka.
36 Ötödik napon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
37 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
38 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
40 Egy kecskebak bűnáldozatra.
41 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Selúmielnek, Surisaddai fiának
ajándéka.
42 Hatodik napon a Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Dehuél fia.
43 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
44 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
46 Egy kecskebak bűnáldozatra.
47 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Eliásáfnak, Dehuél fiának ajándéka.
48 Hetedik napon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihud fia.
49 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
50 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
52 Egy kecskebak bűnáldozatra.
53 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.

Ez volt Elisámának, Ammihud fiának
ajándéka.
54 Nyolcadik napon a Manassé fiainak
fejedelme: Gámliel, Pédasur fia.
55 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
56 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
58 Egy kecskebak bűnáldozatra.
59 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Gámliélnek, a Pédasur fiának
ajándéka.
60 Kilencedik napon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia.
61 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
62 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
64 Egy kecskebak bűnáldozatra.
65 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendőek.
Ez volt Abidánnak, Gideóni fiának
ajándéka.
66 Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia.
67 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
68 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
70 Egy kecskebak bűnáldozatra.
71 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Ahiézernek, az Ammisaddai fiának ajándéka.
72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak
fejedelme: Págiel, Okhrán fia.
73 Az ő ajándéka egy ezüsttál, száz159
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harminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
74 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
76 Egy kecskebak bűnáldozatra.
77 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Págielnek, Okhrán fiának ajándéka.
78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.
79 Az ő ajándéka egy ezüsttál, százharminc siklus súlyú, egy ezüstpohár,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, amelyek tele voltak olajjal meghintett minhának való zsemleliszttel.
80 Egy aranykanál, tíz siklus súlyú,
jóillatra való fűszerekkel telve.
81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, tűzzel egészen égőáldozatra.
82 Egy kecskebak bűnáldozatra.
83 Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősek.
Ez volt Ahirának, az Enán fiának ajándéka.
84 Az oltár megszentelésére azon a
napon ezek voltak, amelyen felkenetett, az Izrael fejedelmeitől: Tizenkét
ezüsttál, tizenkét ezüstpohár, tizenkét
aranykanál.
85 Százharminc siklus súlyú volt egy
ezüsttál, egy ezüstpohár hetven siklus
súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz siklus, a szent siklus
szerint;
86 Tizenkét aranykanál, jóillatra való
fűszerekkel telve, tíz-tíz siklus súlyú
volt egy-egy kanál a szent siklus szerint: A kanalak minden aranya: százhúsz siklus.
87 A tűzzel egészen égőáldozatra való
minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, tizenkét esztendős bárány, az
ő minhájukkal együtt, és tizenkét kecskebak bűnáldozatra.
88 A hálaadó áldozatra való minden
barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, hatvan esztendős
bárány. Ez volt az oltár megszentelésére, miután megkenetett.
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89 Mikor pedig Mózes bement a gyülekezet sátrába, hogy beszéljen vele az
Isten, hallotta annak szavát aki szólt
hozzá a kegyelem táblája tetejéről,
amely a bizonyságtétel ládáján volt, a
két Kérub közül; és szólt neki.
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Isten megparancsolja, hogy amikor a
lámpatartón a lámpákat vagy lámpást
meg akarják gyújtani, akkor hogyan gyújtsák meg. Másodszor, az Isten bizonyos formát, rendet és módot rendel, ami által a lévitákat az elsőszülöttek helyében felszentelik. Utoljára megmondja hány esztendősen
kezdjék és végezzék az ő szolgálatukat.
1 És az ÚR szólt Mózesnek, ezt mondva:
2 Szólj Áronnak és mond meg neki:
Mikor meggyújtod a szövétnekeket, a
hét szövétnek világítsa be a szembelévőket is.
3 És Áron úgy cselekedett, és úgy tette
fel a szövétnekeket, hogy a lámpatartó
bevilágítsa a szembelévőket is, ahogy
az ÚR parancsolta Mózesnek.
4 A lámpatartó alkotása merő aranyból veretett, mind a szára, mind pedig
a virága merő aranyból lett verve, olyan
minta szerint, amelyet az ÚR mutatott
Mózesnek, úgy csinálták a lámpatartót.
5 Továbbá, szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
6 Vedd a lévitákat Izrael fiai közül, és
tisztítsd meg őket.
7 Így cselekedj pedig velük, hogy megtisztítsd őket: hintsd rájuk a megtisztulás vizét, és az egész hústestüket borotválják meg, és mossák meg a ruháikat,
és tisztíttassanak meg.
8 Azután vegyenek egy fiatal tulkot
minhájával együtt, olajjal meghintett
zsemlelisztet; egy másik fiatal tulkot is
vegyenek bűnért való áldozatra.
9 Akkor vidd a lévitákat a gyülekezet
sátra elé, és gyűjtsd egybe Izrael fiai
egész gyülekezetét.
10 Vidd a lévitákat az ÚR elé, és Izrael fiai tegyék az ő kezüket a lévitákra.
11 Áron vigye a lévitákat az Izrael fiaitól ajándékként az ÚRnak, hogy szolgáljanak az ÚR szolgálatában.
12 A léviták pedig tegyék a kezüket a
tulkok fejére; azután áldozd meg egyiket a bűnért való áldozatul, a másikat
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pedig tűzzel egészen égőáldozatul az
ÚRnak, a léviták megtisztíttatására.
13 És állítsd a lévitákat Áron elé, és az
ő fiai elé, és add őket ajándékként az
ÚRnak.
14 És válaszd el a lévitákat Izrael fiai
közül, hogy a léviták az enyémek legyenek.
15 És azután menjenek el a léviták a
gyülekezet sátrába szolgálni, miután
megtisztítottad őket, és meglóbált ajándékként vitted őket az Istennek.
16 Mert bizony nekem adattak az Izrael fiai közül mindazokért, akik az
ő anyjuk méhét először megnyitják;
az Izrael elsőszülöttjei helyett vettem
őket magamnak.
17 Mert enyém minden elsőszülött az
Izrael fiai közül, az emberek közül, és
a barmok közül, attól a naptól fogva,
hogy megöltem minden elsőszülöttet
Egyiptom földjén, magamnak szenteltem azokat.
18 A lévitákat pedig magamnak vettem minden elsőszülött helyett az Izrael fiai közül.
19 És a lévitákat ajándékként adtam
Áronnak és a fiainak az Izrael fiai közül, hogy Izrael fiai szolgálatában járjanak a gyülekezet sátrában, és megtisztítsák az Izrael fiait, és ne legyen
Izrael fiain csapás, ha az Izrael fiai a
szenthelyhez közel mennének.
20 Mózes és Áron ezért úgy cselekedett, és Izrael fiai egész gyülekezete,
a lévitákkal, ahogy az ÚR parancsolt
Mózesnek a léviták felől, mindazt úgy
cselekedték velük Izrael fiai.
21 És a léviták megtisztították magukat és ruháikat megmosták, és Áron
ajándékként vitte őket az ÚR elé, és
Áron engesztelést szerzett nekik, hogy
tisztákká tegye őket.
22 Mikor ezeket elvégezték, a léviták
elkezdték az ő szolgálatukat a gyülekezet sátrában Áron előtt és a fiai előtt;
ahogy parancsolt az ÚR Mózesnek a
léviták felől, úgy cselekedtek velük.
23 Az ÚR pedig szólt Mózesnek, ezt
mondva:
24 Még az is a léviták szolgálatához
tartozik, hogy huszonöt esztendős korától fogva és azon felül, menjen be
minden lévita, és szolgáljon a gyülekezet sátrában.
25 Ötvenesztendős kor fölött lépjen ki

ebből a szolgálatból és utána ne szolgáljon.
26 Hanem szolgálja az atyafiait a gyülekezet sátrában, hogy azok a szolgálatukban megmaradjanak; de a szolgálatban ne szolgáljon. Így cselekedj a lévitákkal az ő szolgálatukban.
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Isten megparancsolja Izrael fiainak a kijövetelük második esztendejében, hogy
a húsvéti bárányt egyék meg, és annak ünnepét szenteljék meg. Elrendeli, hogy minden esztendőben szenteljék meg azt, akár
otthon vannak, akár idegen földön vannak, akár tiszták vagy nem. Utoljára Mózes sorrendben megírja az izraeliták vonulását és szállását.
1 Az ÚR pedig szólt Mózesnek a Sinai
pusztájában, az Egyiptom földjéből
való kijövetelük második esztendejében, az első hónapban, ezt mondva:
2 Izrael fiai pedig készítsék el a páskhát
a rendelt időben.
3 E hónap tizennegyedik napján, este
készítsék el azt az ő idejében. Minden
rendtartása szerint, és minden szertartása szerint készítsék azt el.
4 Mózes ezért szólt az Izrael fiainak,
hogy készítsék el a páskhát.
5 És páskhát készítettek az első hónapban, ugyanazon hónap tizennegyedik
napján este, a Sinai pusztájában; mindent úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogy
az ÚR parancsolta Mózesnek.
6 Némelyek pedig, akik tisztátalanok
voltak halott ember érintése miatt, és
nem készíthettek páskhát azon a napon, Mózes és Áron elé mentek azon
a napon.
7 És mondták azok az emberek neki:
Mi tisztátalanok vagyunk halott ember érintése miatt; miért vagyunk eltiltva attól, hogy áldozatot vigyünk az
ÚRnak a rendelt időben, Izrael fiai között?
8 És mondta nekik Mózes: Legyetek
nyugton amíg megértem mit parancsol az ÚR felőletek.
9 Az ÚR pedig szólt Mózesnek, ezt
mondva:
10 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva: Ha
valaki halott ember érintése miatt tisztátalan, vagy messze úton lesz közületek, vagy a ti nemzetségetek közül,
mégis készítsen páskhát az ÚRnak.
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11 A második hónap tizennegyedik
napján este készítsék el azt; kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék
meg azt.
12 Ne hagyjanak abból semmit reggelig, és annak csontját meg ne törjék; a
páskha minden rendtartása szerint készítsék el azt.
13 Amelyik ember pedig tiszta, vagy
nincs úton, és nem készíti el a páskhát:
vágattasson ki az a lélek a népe közül,
mert az ÚR áldozatát nem vitte fel az ő
idejében; az a férfi viselje a bűnét.
14 Hogyha pedig jövevény van köztetek, és páskhát készít az ÚRnak, a
páskha rendtartása szerint és annak
szertartása szerint cselekedjen; egy
rendtartásotok legyen nektek, mind a
jövevénynek, mind a föld lakosának.
15 A felhő pedig befedezte a hajlékot a
felállítása napján, a bizonyságtétel sátrát, és este a sátor felett tűznek alakjában volt egészen reggelig.
16 Úgy volt szüntelen: A felhő borította be azt, de tűznek alakjában éjjel.
17 Azután indultak el Izrael fiai mikor
felszállt a felhő a sátorról; és azon a helyen jártak tábort az Izrael fiai, ahol a
felhő megállt.
18 Az ÚR beszéde szerint mentek Izrael fiai, és az ÚR beszéde szerint jártak tábort; mindaddig míg a felhő a sátoron állt, azon a helyen maradtak táborban.
19 Mikor pedig a felhő több napig nyugodott a sátoron, akkor is megtartották
az Izrael fiai az ÚR rendelését, és nem
indultak el.
20 Mikor pedig a felhő kevés napig
maradt a sátoron, mégis az ÚR szava
szerint maradtak azon a helyen, és az
ÚR szavára indultak el.
21 Mikor pedig a felhő estétől fogva
reggelig volt, és reggel a felhő felszállt,
akkor indultak el. Mikor mind nappal,
mind éjszaka ment a felhő, ők is addig
mentek.
22 Vagy két napig, vagy egy hónapig,
vagy esztendőig, ameddig a felhő a sátoron időzött, addig maradtak Izrael
fiai is, nem mentek tovább: mikor pedig az felszállt, ők is elindultak.
23 Az ÚR beszéde szerint jártak tábort,
és az ÚR beszéde szerint indultak el.
Az ÚR rendelését megőrizték, az ÚR
Mózes által való parancsolata szerint.
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Isten megparancsolja Mózesnek,
hogy két ezüstkürtöt csináltasson,
amelyekkel vagy a sokaságot, vagy csak
a fejedelmeket hívja egybe, és amelyekkel
kürtölnek az indulásnál és az áldozat idején. Másodszor Mózes elmondja milyen
renddel indultak ki a Sinai hegy alól. Utoljára azt is megírja, hogy hogyan imádkozott, mikor a szent ládával elindultak és
mikor megálltak.
1 Ismét szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Csináltass magadnak két ezüstkürtöt, merő ezüstből legyenek kiverve,
hogy azokkal a gyülekezetet összegyűjthesd, és a tábort elindítsd.
3 És mikor azokkal kürtölnek, gyűljön
össze hozzád mind az egész gyülekezet, a gyülekezet sátrának ajtaja elé.
4 Ha pedig csak eggyel kürtölnek, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, az
Izrael ezreinek fejei.
5 Ha pedig indulásra kürtölnek, akkor
induljon azok tábora, akik napkelet felől járnak tábort.
6 Mikor pedig másodszor kürtölnek
indulót, akkor induljon azok tábora,
akik dél felől járnak tábort, mert mikor
indulniuk kell, készülőt kell fújni.
7 Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, akkor csak egyszerűen kürtöljetek, de ne fújjatok indulót.
8 Azokkal a kürtökkel pedig Áron fiai,
a papok kürtöljenek; és legyen ez köztetek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
9 És mikor harcra mentek a földetekben, a titeket háborgató ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel kürtöljetek készülőt, és emlékezetben lesztek az ÚR előtt, a ti Istenetek
előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
10 Ezenfelül a vigasságotok napján, és
az ünnepnapjaitokon, és a hónapjaitok
kezdetén is kürtöljetek azokkal a kürtökkel, a ti tűzzel egészen égőáldozataitokra, és hálaadó áldozataitokra: és a
ti Istenetek előtt emlékeztetőül lesznek
nektek. Én vagyok az ÚR a ti Istenetek.
11 Történt pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónap huszadik napján: felszállt a felhő a bizonyságtétel sátráról.
12 És elindultak Izrael fiai az ő menete-

4 Mózes 10. 11.

14
4Móz 1,7;
4Móz 2,3;

21
4Móz 4,4;

lük rendje szerint a Sinai pusztájából;
és megállapodott a felhő a Párán pusztájában.
13 Ezért először az ÚR Mózes által
való parancsa szerint indultak el.
14 Először pedig a Júda fiai nemzetségéből való tábor zászlaja indult el, az ő
seregei szerint; és a sereg feje Naasson
volt, az Amminádáb fia.
15 Az Issakhár fiai nemzetségéből való
sereg feje Néthánéel volt, a Suár fia.
16 És a Zebulon fiai nemzetségéből
való sereg feje Eliáb volt, a Hélon fia.
17 És a sátort elbontva, elindultak Gersonnak és Mérárinak fiai, akik a sátort
hordozzák.
18 Azután a Rúben táborának zászlaja
indult el az ő seregük szerint, és a seregük feje Elisúr volt, Sedeúr fia.
19 A Simeon fiai nemzetségéből való
sereg feje pedig Selúmiel volt, a Surisaddai fia.
20 És a Gád fiai nemzetségéből való sereg feje Eliásáf volt, Déhuel fia.
21 Azok a kéhátiták is elindultak, akik
hordozták a szentséges dolgokat, és
azok felállították a sátrat, amíg ezek a
kéhátiták odajutottak.
22 Azután az Efraim fiai táborának
zászlaja indult el, az ő seregei szerint, és a sereg feje Elisáma volt, az
Ammihud fia.
23 A Manassé fiai nemzetségéből való
sereg feje Gámliel volt, a Pédasur fia.
24 A Benjámin fiai nemzetségéből való
sereg feje Abidán volt, a Gideóni fia.
25 Utoljára a Dán fiai táborának zászlaja indult el, mind az egész tábor maradékát magával vitte, az ő seregei
szerint; és a sereg feje Ahiézer volt, az
Ammisaddai fia.
26 Az Áser fiai nemzetségéből való sereg feje pedig Págiel volt, az Okhrán
fia.
27 És a Nafthali fiai nemzetségéből
való sereg feje Akhira volt, az Enán fia.
28 Ez az Izrael fiainak menete az ő seregeik szerint: így mentek tovább.
29 Mózes pedig ezt mondta a Midiánból való Hóbábnak, Reuél fiának, az
ő apósának: Elmegyünk arra a helyre,
amely felől szólt az ÚR: azt adom nektek. Gyere el velünk, és jót teszünk veled, mert az ÚR jót ígért Izraelnek.
30 Aki felelt neki: Nem megyek, ha-

nem az én földemre és az én rokonaim
közé megyek.
31 És mondta Mózes: Kérlek, ne hagyj
el minket, mert te tudod hol kell megszállnunk e pusztában, és légy nekünk
szemünk gyanánt.
32 És ha eljössz velünk, ami jót cselekszik velünk az ÚR, azt közöljük veled.
33 Azért elmentek az ÚR hegyétől háromnapi járóföldre, és az ÚR szövetségének ládája ment előttük háromnapi
járóföldre, hogy megmutassa nekik,
hol kell megszállniuk.
34 És az ÚR felhője volt rajtuk nappal,
mikor ők táborostól meneteltek.
35 Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondta Mózes: Kelj fel URam,
és széledjenek el a te ellenségeid, és
fussanak el a te arcod elől akik téged
gyűlölnek.
36 Mikor pedig megállt, ezt mondta: Fordulj URam az Izrael tízezerszer
való ezreihez.

35
Zsolt 68,2;
Zsolt
132,8;
Ésa 51,9;

11

Izrael népe az Isten ellen panaszkodik, és az Isten haragjának tüze felgerjed ellenük, de azt Mózes megoltja a könyörgésével. Ezután ismét húst kívánnak,
és a mannát megutálva zúgolódnak Isten
ellen. Mózes panaszkodik az ő nagy terhéről és nyomorúságáról. Az Isten azért ad
mellé hetven férfit, de a húskívánó népet
igen megbünteti.
1 És a nép között zúgolódás támadt az
ÚR ellen az Ő füle hallatára, mert elégedetlenkedtek az ő fáradságuk miatt. És
meghallotta az ÚR, és tűzzel gerjedt fel
az ő haragja ellenük, és megemésztette a tábor szélét.
2 Ezért a nép Mózeshez kiáltott, és könyörgött Mózes az ÚRnak, és megszűnt a tűz.
3 És azt a helyet Thaberának nevezte,
mert felgyulladt ellenük az ÚR tüze.
4 És a gyülevésznép amely köztük
volt, kívánságba esett, ezért az Izrael
fiai is elfordulva újra sírtak, és mondták: Ki ad nekünk húst enni?
5 Megemlékezünk a halakról, amiket
ingyen ettünk Egyiptomban, az uborkákról és dinnyékről, a póréhagymákról és a vöröshagymákról és a fokhagymákról.
6 Most pedig a mi lelkünk megszáradt,
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1
5Móz 9,22;
Zsolt
78,21;

4
2Móz
12,38;
2Móz 16,3;
5Móz 9,7;
Zsolt
78,19;
Zsolt
106,14;
1Kor 10,6;

4 Mózes 11.
7
2Móz 16,14;
2Móz
16,31;
Zsolt
78,24;
Jn 6,31;
Jn 6,49;

és a mi szemeink előtt a mannán kívül
nincs semmi egyéb.
7 (A manna pedig olyan volt mint a
kóriándrom magva, a színe pedig mint
a bdelliom színe.
8 A nép pedig keresgélte és szedegette
a mannát, és őrölték kézimalmokban,
vagy megtörték mozsárban, és megfőzték fazékban, és csináltak abból pogácsákat: az íze pedig olyan volt, mint
a friss olaj.
9 Mikor pedig éjjel a harmat a táborra
leszállt, a manna is mindjárt leszállt azzal együtt.)
10 És Mózes meghallotta, hogy sír a
nép az ő háznépük szerint, ki-ki az ő
sátra ajtaja előtt; ezért igen felgerjedt
az ÚR haragja, és ez Mózesnek sem tetszett.
11 És mondta Mózes az ÚRnak: Miért
nyomorítottad meg a te szolgádat? és
miért nem találtam kegyelmet a szemeid előtt, hogy ez egész nép terhét
rám vetetted?
12 Vagy tőlem fogantatott-e mind ez
egész nép? vagy én szültem-e őt, hogy
azt mondod nekem: Hordozd őt a kebledben, ahogyan hordozza a dajka a
szopó gyermeket, arra a földre, amelyről megesküdtél az ő atyáiknak?
13 Hol vegyek én húst, hogy adjam azt
mind ez egész népnek? mert sírnak nekem, azt mondva: Adj nekünk húst,
hadd együnk!
14 Nem viselhetem egyedül mind ez
egész népet: mert erőm felett van.
15 És ha így cselekszel velem, kérlek
ölj meg engem, ölj meg ha kedves vagyok előtted, és ne lássam az én nyomorúságomat.
16 Az ÚR mondta azért Mózesnek:
Gyűjts egybe nekem hetven férfit az
Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy
a nép vénei és annak elöljárói, és vidd
őket a gyülekezet sátrának ajtajához,
és álljanak ott veled.
17 Akkor leszállok és beszélek ott veled, és elszakítok abból a Szellemből
amely rajtad van, és rájuk teszem, és
viseljék veled a nép terhét, és ne viseld
egymagad.
18 A népnek pedig mondd meg: Szenteljétek meg magatokat holnapra, és
húst esztek, mert sírtatok az ÚR hallatára, ezt mondva: Ki ad nekünk húst
enni? mert jobb volt a mi dolgunk
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Egyiptomban. Azért az ÚR ad nektek
húst és enni fogtok.
19 Nem csak egy napon esztek, sem két
napon, sem öt napon, sem tíz napon,
sem húsz napon;
20 Hanem egy egész hónapig, amíg
kijön az orrotokon is, és megutáljátok, azért mert megutáltátok az URat,
aki köztetek van; és sírtatok előtte ezt
mondva: Miért jöttünk ide ki Egyiptomból?
21 És mondta Mózes: Hatszázezer
gyalogos ez a nép akik között én vagyok, és te azt mondod: Húst adok nekik és esznek egy teljes hónapig?
22 Vajon ökröt és juhot vágnak-e nekik, hogy elég legyen nekik? vagy a
tenger minden halát összegyűjtik-e nekik, hogy elég legyen nekik?
23 Akkor mondta az ÚR Mózesnek:
Vajon megrövidült-e az ÚR keze?
Majd meglátod, hogy beteljesedik-e
neked az én beszédem vagy nem.
24 Mózes pedig kiment a néphez, és
megmondta nekik az ÚR beszédét, és
összegyűjtötte a hetven férfit a nép
vénei közül, akiket a sátor köré állított.
25 Akkor leszállt az ÚR felhőben és
szólt neki, és elszakított abból a Szellemből amely rajta volt, és a hetven
vén férfira helyezte: mikor pedig megnyugodott rajtuk a Szellem, akkor prófétáltak, de többé nem.
26 Két férfi azonban a táborban maradt; egyik neve Eldád, és a másik
neve Médád, és rajtuk is megnyugodott a Szellem; ezeket is beírták a hetven vén közé, de nem mentek ki a sátorhoz: és ők mégis prófétáltak a táborban.
27 Ezért elfutott egy ifjú, és megjelentette Mózesnek, és mondta: Eldád és
Médád prófétálnak a táborban.
28 Akkor Józsué felelt, a Nún fia, Mózes szolgája az ő ifjúságától fogva, és
mondta: Uram, Mózes, tiltsd el őket!
29 És felelt neki Mózes: Vajon értem
irigykedsz? Bárcsak az ÚR minden
népe próféta volna, és adná az ÚR az
Ő Szellemét beléjük!
30 Azért visszatért Mózes a táborba, ő
és az Izrael vénei.
31 És szél jött ki az ÚRtól, és fürjeket
hozott a tenger felől, és a táborra engedte egynapi járóföldre egyfelől, és
egynapi járóföldre másfelől a tábor kö-

20
4Móz 21,5;

22
Jn 6,7;

23
Ésa 50,2;
Ésa 59,1;

31
2Móz
16,13;
Zsolt
78,27;

4 Mózes 11. 12. 13.

33
Zsolt
78,30-31;

rül, úgy két sing magasságra a föld színén.
32 Akkor a nép felkelt és azon az egész
napon, és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtöttek maguknak fürjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött
tíz hómert, és kiteregették azokat maguknak a tábor körül.
33 A hús még a foguk között volt, és
meg sem emésztették, amikor az ÚR
haragja felgerjedt a népre és megverte az ÚR a népet igen nagy csapással.
34 Ezért azt a helyet Kibrot-Thaavának
nevezte el: mert ott temették el a sóvárgó népet.
35 Kibrot-Thaavától elment a nép
Haseróthba; és Haseróthban voltak.

12

Miriám és Áron Mózes ellen támadnak. Az Isten megmondja, hogy
minden prófétánál becsületesebb előtte
Mózes. Miriámot megbünteti hetednapig
tartó poklossággal, amelyért kirekesztik a
táborból.

6
1Móz 20,7;
Jób 33,15;
Dán 10,8;
Mt 1,20;
ApCsel
10,17;
7
Zsid 3,2;
8
2Móz
33,11;
5Móz
34,10;

1 Miriám pedig és Áron, Mózes ellen
szóltak a kúsita asszony miatt, mert
kúsita asszonyt vett feleségül.
2 És mondták: Vajon csak Mózes által
szólt-e az ÚR? Vagy nem szólt-e általunk is? És meghallotta az ÚR.
3 (Az a férfi pedig, Mózes, igen szelíd
volt, minden embernél inkább, akik e
föld színén voltak.)
4 Mindjárt szólt ezért az ÚR Mózesnek, Áronnak és Miriámnak: Menjetek
ki ti hárman a gyülekezet sátrába; és
kimentek ők hárman.
5 Akkor leszállt az ÚR felhőoszlopban,
és megállt a sátor ajtajánál; és mikor
szólította Áront és Miriámot, kimentek mindketten.
6 És mondta: Halljátok meg most az én
beszédeimet: Ha valaki az ÚR prófétája lesz köztetek, én megjelentem annak
magam látásban, vagy álomban szólok azzal.
7 Nem így beszélek az én szolgámmal
Mózessel, aki az én egész házamban
hű.
8 Szemtől szembe szólok vele, és nyilvánvaló látásban: nem homályos beszédek által, hanem az ÚR hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek tehát
szólni az én szolgám ellen, Mózes ellen?

9 És felgyulladt rájuk az ÚR haragja és
elment.
10 És a felhő eltávozott a sátor fölül, és
íme, Miriám poklos volt, fehér mint a
hó; és ránézett Áron Miriámra, és íme,
poklos volt.
11 Mondta azért Áron Mózesnek: Kérlek uram, ne tulajdonítsd nekünk ezt
a bűnt, mert bolondul cselekedtünk és
vétkeztünk!
12 Kérlek ne legyen olyan Miriám mint
egy halott, amelynek húsa félig elenyészik, mikor kijön az ő anyja méhéből.
13 Kiáltott azért Mózes az ÚRhoz, ezt
mondva: Isten, kérlek gyógyítsd meg
őt most!
14 Az ÚR felelt Mózesnek: Ha az atyja köpött volna az ő arcába, vajon nem
kellene azt szégyellnie hetednapig?
Rekesszétek ki hét napig a táboron kívül, és azután hívjátok vissza.
15 Azért kirekesztették Miriámot a táboron kívül hét napig. És a nép nem
indult ki helyéből, míg vissza nem hívták Miriámot.

13

Mózes az Isten parancsolata szerint
kémeket küld az ígéret földjére kémkedni, és mikor negyven nap múlva megjöttek, elrettentették a népet a bemeneteltől. De Káleb biztatja és inti őket a bemenetelre.
1 Azután pedig elment a nép Haseróthból, és Párán pusztájában jártak
tábort.
2 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
3 Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet én adok Izrael fiainak; az ő atyáik minden nemzetségéből egy-egy férfit küldjetek, akik mind
főemberek közöttük.
4 Mózes ezért elküldte őket Párán
pusztájából az ÚR beszéde szerint; és
azok a férfiak mindnyájan főemberek
voltak Izrael fiai között.
5 Ezek pedig azok nevei: A Rúben
nemzetségéből Sámmua, a Zakhúr fia.
6 A Simeon nemzetségéből Safát, a Hóri fia.
7 A Júda nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia.
8 Az Issakhár nemzetségéből Igál, a József fia.
165

14
3Móz
13,46;

4 Mózes 13. 14.
9 Az Efraim nemzetségéből Hósea, a
Nún fia.
10 A Benjámin nemzetségéből Pálthi,
a Rafú fia.
11 A Zebulon nemzetségéből Gaddiel,
a Szódi fia.
12 A József nemzetségéből, a Manassé
nemzetségéből Gaddi, a Szúszi fia.
13 A Dán nemzetségéből Ammiél, a
Gemálli fia.
14 Az Áser nemzetségéből Szenthúr, a
Mikaél fia.
15 A Nafthali nemzetségéből Nahbi, a
Vofszi fia.
16 A Gád nemzetségéből Géuel, a Mákhi fia.
17 Ezek azoknak a férfiaknak nevei,
akiket elküldött Mózes a föld kikémlelésére. És Mózes Hóseát, a Nún fiát
Józsuénak nevezte.
18 Mózes ezért elküldte őket Kánaán
földjének kikémlelésére, és mondta nekik: Menjetek fel erre dél felől, és hágjátok át a hegyeket,
19 És nézzétek meg a földet, hogy milyen az; és a népet, akik azon laknak:
hogy erős-e vagy erőtlen, hogy kevés-e
az vagy sok?
20 És milyen a föld amiben lakik: hogy
jó-e az vagy hitvány; és milyenek a városok amikben lakik: hogy táborokban
vagy erősségekben lakik-e?
21 És milyen a föld: hogy kövér-e az
vagy sovány; hogy van-e abban élőfa
vagy nincs? És legyetek bátrak és szakítsatok a föld gyümölcséből: azok a
napok pedig a szőlőzsendülés napjai
voltak.
22 Azért felmentek és kikémlelték a
földet a Czin pusztájától fogva egészen Rehóbig, ameddig Hamáth felé
mennek.
23 És felmentek dél felől, és Hebronig
jutottak; ott pedig Ahimán, Sésai, Thalmai, az Anák fiai voltak: (Hebront pedig hét esztendővel építették előbb
mint Egyiptom Czoán nevű városát).
24 Mikor pedig eljutottak Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőves�szőt egy szőlőfürttel, és ketten vitték
azt rúdon; és a gránátalmákból és a fügékből is szakítottak.
25 Azt a helyet elnevezték Eskol völgyének; a szőlőfürtért amelyet lemetszettek onnan Izrael fiai.
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26 És negyven nap múlva pedig vis�szatértek a föld kikémleléséből.
27 És mentek, és eljutottak Mózeshez
és Áronhoz és Izrael fiai egész gyülekezetéhez a Párán pusztájába, Kádesbe: és hírt vittek nekik, és az egész
gyülekezetnek, és megmutatták nekik
a föld gyümölcsét.
28 És elbeszélték azok, és ezt mondták:
Elmentünk arra a földre amelyre küldtél minket, és bizony tejjel és mézzel
folyó az, és ez annak gyümölcse!
29 Csakhogy erős a nép aki lakja azt a
földet, és a városok erősek és igen nagyok; ezenfelül még Anák fiait is láttuk ott.
30 Amálek lakik a dél felőli földön,
hitteus, jebuzeus és emoreus lakik a
hegyeken; a tenger mellett és a Jordán
partján pedig kananeus lakik.
31 Bár Káleb hallgatásra intette a népet Mózes előtt, mert azt mondta: Bizony felmegyünk, hogy örökségül bírjuk azt a földet, mert kétség nélkül bevehetjük azt.
32 Mégis a férfiak akik felmentek vele,
azt mondták: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunk.
33 És Izrael fiai előtt gonosz hírét vittek annak a földnek amelyet kikémleltek, ezt mondva: Az a föld amelyen átmentünk, hogy kikémleljük azt, olyan
föld amely megemészti az ő lakóit; az
egész nép is mind akiket láttunk köztük, magas termetű emberek.
34 És ezenfelül láttunk ott óriásokat
is, az óriások közül való Anák fiait, és
olyanok voltunk a magunk szemében
mint a sáskák, és olyanok voltunk az ő
szemeik előtt is.

14

Izrael fiai miután hallották a kémek beszédeit, kétségbe estek és sírtak, panaszkodtak. Vissza akarnak menni
Egyiptomba, Mózest és Áront pedig megölni. Az Isten dicsősége megjelenik nekik. Isten el akarja veszíteni a népet. Mózes megengeszteli az Istent, de Ő megesküszik, hogy nem viszi be a népet az ígéret földjére. Ezért Isten megparancsolja,
hogy térjenek vissza a Vörös tenger útjára,
és negyven esztendeig bujdossanak, amíg
meg nem emésztetnek és meg nem halnak
mindazok, akik húsz esztendőn felül vannak Józsuén és Káleben kívül. A nép meg-

27
2Móz 3,8;
2Móz 33,3;

4 Mózes 14.

9
5Móz 20,3;

13
2Móz
32,12;
14
2Móz
13,21;
2Móz
40,38;

bánja bűnét és el akar menni az ígéret föld- együtt, (mert meghallották, hogy Te
jére, de hiába, az ellenség megveri őket.
URam, e nép között vagy, és hogy
szemtől szembe megjelented magadat,
1 Ezért az egész gyülekezet felemelte Te URam, és a Te felhőd van rajtuk, és
felhőoszlopban jársz előttük nappal és
szavát, és sírt a nép ezen az éjjelen.
2 És mindnyájan zúgolódtak Mózes el- éjjel tűzoszlopban.)
len és Áron ellen Izrael fiai, és mondta 15 Hogyha ezt a népet elveszted mind
nekik az egész sokaság: Bárcsak meg- egy szálig, így szólnának a nemzehaltunk volna Egyiptom földjén! vagy tek amelyek hallották a Te híredet, ezt
mondva:
bár meghalnánk ebben a pusztában!
3 Miért visz be minket az ÚR arra a 16 Mivelhogy az ÚR ezt a népet a földföldre? hogy fegyver miatt hulljunk re nem vihette be, amelyről megesel? a mi feleségeink és a mi kicsinyeink küdött nekik, azért vesztette el őket e
prédára legyenek? Nem jobb volna ne- pusztában.
17 Most azért magasztaltasson fel kérkünk visszatérni Egyiptomba?
4 És mondták egymásnak: Szerezzünk lek, az ÚR ereje, ahogy szóltál, ezt
elöljárót, és térjünk vissza Egyiptom- mondva:
18 Az ÚR késedelmes a haragra és
ba.
5 Akkor Mózes és Áron arccal leborul- nagy kegyelmű, megbocsát hamissátak Izrael fiai gyülekezetének egész se- got és bűnt, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; aki meglátogatja az
rege előtt.
6 Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb a atyák álnokságait a fiakon harmad- és
Jefunné fia, akik a föld kémlelői közül negyedízig.
voltak, meghasogatták az ő ruháikat. 19 Kérlek kegyelmezz meg e nép ha7 És Izrael fiai egész gyülekezeté- misságának a Te irgalmasságod nagynek szóltak, ezt mondva: A föld ame- sága szerint, ahogy megkegyelmeztél
lyen átmentünk, hogy kikémleljük azt, e népnek Egyiptomtól fogva mindeddig.
igen-igen jó föld az.
8 Ha az ÚRnak kedve telik bennünk, 20 És mondta az ÚR: Megkegyelmezbevisz minket erre a földre, és nekünk tem a te beszéded szerint:
adja azt, amely tejjel és mézzel folyó 21 De bizony élek én, és betölti az ÚR
dicsősége az egész földet;
föld.
9 Csakhogy ne lázadjatok az ÚR ellen, 22 Hogy mindazok az emberek akik
se ne féljetek annak a földnek népétől, látták az én dicsőségemet és csodáimert ők nekünk olyanok csak mint a ke- mat, amiket cselekedtem Egyiptomnyér; eltávozott tőlük az ő oltalmuk, ban és e pusztában, és megkísértettek
de az ÚR velünk van: ezért ne féljetek engem immár tízszer, és nem hallgattak a szavamra:
tőlük!
10 Akkor mind az egész gyülekezet 23 Nem látják meg azt a földet, amelyarról tanácskozott, hogy megkövezi ről megesküdtem az ő atyáiknak; és
őket; de az ÚR dicsősége megjelent a mindenki aki engem ingerelt, nem látgyülekezet sátrában az Izrael minden ja meg azt.
24 De az én szolgámat Kálebet, mivelfiának.
11 És mondta az ÚR Mózesnek: Vajon hogy más szellem volt benne és teljemeddig ingerel engem ez a nép? Med- sen engem követett, beviszem őt arra a
dig nem hisznek nekem és minden je- földre amelyre bement, és az ő magva
lemnek, amelyeket cselekedtem köz- örökségül bírja azt.
25 De amálek és kananeus lakik a
tük?
12 Megverem őket döghalállal és el- völgyben; holnap forduljatok meg és
vesztem őket; téged pedig nagy néppé menjetek a pusztába a Vörös tenger útján.
teszlek és nála erősebbé.
13 És mondta Mózes az ÚRnak: Meg- 26 Ezenfelül szólt az ÚR Mózesnek és
hallják az egyiptombeliek, mert a Te Áronnak, ezt mondva:
nagy hatalmad által hoztad ki ezt a né- 27 Meddig tűrjem e gonosz gyülekezetet amely zúgolódik ellenem? Meddig
pet közülük.
14 És azt mondják a föld lakosaival
167

16
5Móz 9,28;

18
2Móz 20,5;
2Móz 34,6;
2Móz 34,7;
5Móz 5,9;
Zsolt
86,15;
Zsolt
103,8;
Zsolt
145,8;
Jón 4,2;

23
5Móz
1,35-36;

24
Józs
14,8-9;

27
Zsolt
106,26;

4 Mózes 14. 15.
28
4Móz
26,65;
4Móz
32,11;
29
5Móz 1,35;
Zsid 3,17;

30
Józs 14,6;

34
Zsolt
95,10;

37
1Kor 10,10;
Júd 5;

kell hallgatnom az Izrael fiai zúgolódásait, akik ellenem zúgolódnak!
28 Mondd meg nekik: Élek én, azt
mondja az ÚR, hogy éppúgy cselekszem veletek, ahogy szóltatok az én
fülem hallatára!
29 Ebben a pusztában hullanak el a ti
holttesteitek, és mindazok, akik megszámláltattak minden számotok szerint, húsz esztendőstől fogva és azon
felül, akik zúgolódtak ellenem.
30 És senki be nem megy arra a földre, amelyért felemeltem az én kezemet,
hogy abban helyezzelek el titeket; kivéve Kálebet a Jefunné fiát, és Józsuét
a Nún fiát.
31 Kivéve a ti kicsinyeiteket, akikről
azt mondtátok, hogy prédák lesznek;
beviszem őket és megismerik azt a földet amelyet megutáltatok.
32 Ezért a ti holttesteitek ebben a pusztában hullanak el.
33 A fiaitok pedig mint a pásztorok,
bujdosnak ebben a pusztában negyven
esztendeig, és viselik a ti paráználkodásotok büntetését, amíg elenyészik a
ti holttestetek ebben a pusztában.
34 A napok száma szerint, amelyeken
kikémleltétek a földet, tudniillik negyven napon, minden napért egy-egy
esztendőt, negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotok büntetését, és megismeritek mit jelent, amikor
én elfordulok tőletek!
35 Én az ÚR szóltam, hogy ezt meg fogom tenni mindezzel az egész gonosz
gyülekezettel, amely összegyülekezett
ellenem; ebben a pusztában enyésznek
el, és ugyanott halnak meg.
36 Azért a férfiak akiket elküldött Mózes a föld kikémlelésére, és visszatérve zúgolódásra indították ellene mind
az egész gyülekezetet, rossz hírt hozva
afelől a föld felől,
37 Azok a férfiak csapás által haltak
meg az ÚR előtt, akik annak a földnek
rossz hírét hozták.
38 De Józsué a Nún fia, és Káleb a
Jefunné fia életben maradtak azok közül, akik elmentek a földet kikémlelni.
39 Miután Mózes elmondta e beszédeket Izrael minden fiának, igen kesergett a nép.
40 És reggel felkeltek, és felmentek a
hegy tetejére, ezt mondva: Íme készek
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vagyunk elmenni arra a helyre, amelyről szólt az ÚR, mert vétkeztünk ellene.
41 És mondta Mózes: Miért hágjátok
át ezzel az ÚR beszédét? Kétség nélkül
nem fog az sikerülni.
42 Fel ne menjetek, mert nem lesz köztetek az ÚR; hogy el ne hulljatok az ellenségeitek előtt.
43 Mert amálek és kananeus van ott
előttetek, és fegyver miatt hullanátok
el. Mert elfordultatok és nem jártok az
ÚR után, nem lesz veletek az ÚR.
44 Mégis igyekeztek felmenni a hegy
tetejére; de az ÚR szövetségének ládája és Mózes nem mentek ki a táborból.
45 Alászállt azért amálek és a kananeus, aki azon a hegyen lakott, és megverték őket, és vágták őket egészen
Hormáig.
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15

Az Isten az ígéret földjére bemenő
izraelitáknak megmondja, hogy milyen ajándékot tegyenek az áldozat mellé,
az új tészta zsengéjének áldozatáról is parancsot ad. A közönséges gyülekezet vagy
csak egy ember tudatlanságból esett vétekért való áldozat módjáról is megtanítja őket. Arról is törvényt ad, aki vakmerőségében vétkezik; és azt öljék meg. Ezért
aki fát szedett szombaton, megölik. Végül
megparancsolja, hogy ruhájukra peremet
készítsenek a törvény megtartásának emlékezetére.
1 Szólt pedig az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik:
Mikor bementek a ti lakhelyetek földjére, amelyet én adok nektek.
3 Ha tűzáldozatot akartok szerezni az
ÚRnak, vagy egészen égőáldozatot,
vagy egyéb áldozatot, vagy fogadásból, vagy szabad akarat szerint, vagy
a ti ünnepeitek áldozatát, hogy szerezzetek kedves jóillatot az ÚRnak ökörből vagy juhból:
4 Akkor aki áldozza az ő áldozatát,
vigyen fel az ÚRnak minha áldozatra egy efa zsemleliszt tizedrészét, amit
keverjen egy negyedrész hin olajjal.
5 És italáldozatként egy negyedrész
hin bort adj az egészen égőáldozathoz vagy az áldozathoz, minden bárány mellé.
6 Vagy ha kos mellé készítesz minhát,
azaz ételáldozatot, a zsemleliszt kéttize-
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dét keverd egy hin olaj harmadrészével.
7 És italáldozatul egy hin bor harmadrészét vidd az ÚRnak jóillatú áldozatul.
8 Hogyha fiatal tulkot készítesz egészen égőáldozatra, vagy egyéb áldozatra, vagy fogadásra, vagy hálaadó
áldozatul az ÚRnak.
9 Vigyél a tulokkal együtt minhát, a
zsemleliszt három tizedrészét, keverve
egy hin olaj felével.
10 És italáldozatra fél hin bort, jóillatú
tűzáldozatként az ÚRnak.
11 Így cselekedjetek minden ökör,
minden kos, minden juh, minden kecske áldozatával.
12 Az áldozatra való barmok száma
szerint készítsétek, így cselekedjetek
mindegyikkel, az ő számuk szerint.
13 Minden lakos így cselekedjen ezekkel, hogy jóillatú tűzáldozatot vigyen
az ÚRnak.
14 És mikor jövevény van nálatok,
vagy a ti nemzetségetekből való zsellér, és jóillatú tűzáldozatot szerez az
ÚRnak; ahogyan ti cselekszetek, úgy
cselekedjen az is.
15 Óh, gyülekezet! egy rendtartásotok
legyen nektek és a köztetek lakó jövevénynek; örökkévaló törvény legyen a
ti nemzetségeteknél, hogy az ÚR előtt
olyan legyen a jövevény mint ti.
16 Egy törvényetek és egy szabályotok
legyen nektek a jövevénnyel aki köztetek lakik.
17 Azután szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
18 Szólj Izrael fiainak, és mondd
meg nekik: Mikor bementek a földre,
amelyre én titeket viszlek:
19 Akkor, ha majd esztek a föld kenyeréből, adjatok felemelt ajándékot az
ÚRnak.
20 A tésztátok első zsengéjéből bélest
vigyetek felmutatott ajándékul; ahogyan a szérűről visztek felemelt ajándékot, úgy mutassátok fel azt.
21 A tésztátok első zsengéjéből adjatok
az ÚRnak ajándékot, a ti nemzetségetek szerint.
22 És mikor tévelyegtek, és nem cselekszitek mindezeket a parancsolatokat, amelyeket mondott az ÚR Mózesnek,
23 Mindazokat amelyeket parancsolt

az ÚR nektek Mózes által, attól a naptól fogva, amelyen parancsolta azokat
az ÚR, és azután a ti nemzedékeiteknek is.
24 Akkor, hogyha a gyülekezet tudatlanságból lesz vétkes: az egész gyülekezet áldozzon egy fiatal tulkot egészen égőáldozatul, kedves illatra az
ÚRnak, annak minhája és italáldozati törvénye szerint, és egy kecskebakot
bűnáldozatul.
25 És a pap tisztítsa meg Izrael fiai
egész gyülekezetét és megbocsáttatik nekik: mert tudatlanságból lett az;
és vigyék fel az ő tűzáldozatukat az
ÚRnak, és a bűnáldozatukat az ÚR elé
az ő tudatlanságuk vétkéért.
26 És megbocsáttatik Izrael fiai egész
gyülekezetének, és a köztük lakó jövevénynek, mert az egész nép tudatlanságból vétkezett.
27 Hogyha pedig csak egy lélek vétkezik tudatlanságból: áldozzon egy esztendős kecskét bűnáldozatul.
28 A pap tisztítsa meg azt a tévedő lelket aki tudatlanságból vétkezett az ÚR
előtt, és szerezzen tisztulást neki, és
megbocsáttatik neki.
29 Az Izrael fiai között születettnek és
a jövevénynek aki köztük lakik: egy
törvényetek legyen nektek afelől aki
tudatlanságból vétkezik.
30 De az az ember aki elbizakodottságból cselekszik, akár ott született, akár
jövevény, és az URat szidalommal illeti, azt a lelket gyomlálják ki az ő népe
közül;
31 Mert az ÚR beszédét megutálta, és
az Ő parancsolatát megszegte, bizony
vágják ki azt a lelket, az ő hamissága
legyen rajta.
32 Amíg az Izrael fiai a pusztában voltak, találtak egy férfit aki fát szedegetett szombatnapon.
33 És akik megtalálták azt aki fát szedeget, elvitték Mózeshez és Áronhoz
és az egész gyülekezethez.
34 És őrizet alá adták azt, mert nem
volt kijelentve, mit kell vele cselekedni.
35 És mondta az ÚR Mózesnek: Bizony
haljon meg az a férfi, kövekkel kövezze meg őt az egész gyülekezet a táboron kívül.
36 Kivitte azért őt az egész gyülekezet
a táboron kívül, és megkövezték őt kö169
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vekkel, és meghalt, ahogyan az ÚR parancsolta Mózesnek.
37 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
38 Szólj Izrael fiainak, és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak szegélyt az ő ruháik szélére, az ő nemzetségeik szerint: és varrjanak az ő szegélyük szélére kék zsinórt.
39 Ilyen szegélyetek legyen nektek,
hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az ÚR minden parancsolatáról,
hogy megcselekedjétek azokat; és ne
nézzetek a ti szívetek után, és a szemeitek után, amelyek után ti paráználkodtok.
40 Hogy megemlékezzetek, és cselekedjétek minden parancsolataimat, és
legyetek szentek a ti Istenetek előtt.
41 Én vagyok a ti URatok Istenetek, aki
kihoztalak titeket Egyiptom földjéből,
hogy nektek Istenetek legyek: Én vagyok a ti URatok Istenetek.

16

Amikor a Lévi nemzetségéből való
Kóré a papságot megkívánja, és Mózes és Áron ellen háborúságot indít, Isten megbünteti a pártosokkal együtt mind,
mert azok egyik részét mennyei tűz emészti meg, másik részét a föld nyeli el. Ezután
ismét zúgolódnak Mózes és Áron ellen, és
Isten sok ezret elveszít belőlük. De Áron ellenáll a veszedelemnek.
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1 Kóré pedig, az Ichár fia, aki a Lévi fiának, Kéhátnak fia volt; és Dáthán és
Abirám, Eliáb fiai; és On a Péleth fia,
akik Rúben fiai voltak,
2 Mózes ellen támadtak az Izrael fiai
közül kétszázötven emberrel együtt,
akik a gyülekezet fejedelmei voltak,
tanácsbeli híres-neves emberek.
3 És összegyűltek Mózes ellen és Áron
ellen, és mondták nekik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész
gyülekezet, ezek mindnyájan szentek,
és közöttük van az ÚR: miért emelitek
azért fel magatokat az ÚR gyülekezete fölé?
4 És mikor ezt meghallotta Mózes, arccal leborult.
5 És szólt Kórénak és minden gyülekezetének, ezt mondva: Reggel megmutatja az ÚR azt aki az övé, és a szentet
akit magához vett: mert akit magának
választott, magához veszi azt.
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6 Ezt cselekedjétek azért: Vegyetek
magatoknak tömjénezőket, Kóré és
minden gyülekezete!
7 És tegyetek azokba tüzet, holnap
ugyanazokba tegyetek jóillatra tömjént az ÚR előtt, és az a férfi akit az ÚR
választ, legyen szent: Sokat tulajdonítotok magatoknak Lévi fiai!
8 És mondta Mózes Kórénak: Halljátok
meg, kérlek, Lévi fiai:
9 Vagy kis dolognak látszik nektek,
hogy titeket az Izrael Istene elválasztott magának az Izrael gyülekezetéből,
és titeket magához vett, hogy szolgáljatok az ÚR sátrának szolgálatában,
és hogy álljatok e gyülekezet előtt, és
szolgáljatok neki?
10 És magának választott téged és minden atyádfiát, a Lévi fiait veled, hanem
ezenfelül a papságot is kívánjátok?
11 Azért te és minden gyülekezeted
nem egyéb, mint olyanok akik az ÚR ellen összegyűltek; Áron pedig micsoda,
hogy zúgolódtok ellene?
12 Ezért elküldött Mózes, hogy hívják
elő Dáthánt és Abirámot, az Eliáb fiait:
ők pedig azt felelték: Nem megyünk fel!
13 Vajon kicsi dolog-e az, hogy felhoztál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket e pusztában;
hanem ezenfelül uralkodni is akarsz
rajtunk?
14 Ezenfelül, nem vittél be minket a
tejjel és mézzel folyó földre, sem mezőt és szőlőt nem adtál nekünk örökségül! Vagy ki akarod szúrni az emberek
szemét? Nem megyünk fel!
15 Ezért Mózes igen nagyon megharagudott, és mondta az ÚRnak: Ne tekints az ő áldozatukra; még egy szamarat sem vettem el tőlük, és közülük
egyet sem nyomorítottam meg.
16 És mondta Mózes Kórénak: Holnap
te, és az egész gyülekezeted legyetek
az ÚR előtt; te és azok, és Áron.
17 És mindenki vegye az ő tömjénezőjét, és tegyetek abba jóillatra valót, és
vigyétek az ÚR elé, ki-ki az ő tömjénezőjét; kétszáz és ötven tömjénezőt: Te
is, és Áron is, ki-ki az ő tömjénezőjét.
18 Ezért mindenki vette az ő tömjénezőjét, tüzet és jóillatra valót tettek
abba, és megálltak a gyülekezet sátrának ajtaja előtt, Mózes is és Áron.
19 Kóré pedig immár összegyűjtötte
ellenük az ő egész gyülekezetét a gyü-
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lekezet sátrának ajtajához, és megjelent az ÚR dicsősége az egész gyülekezetnek.
20 És szólt az ÚR Mózesnek és Áronnak, ezt mondva:
21 Váljatok külön ettől a gyülekezettől,
hogy megemésszem őket egy szempillantásban.
22 Ők pedig arcukra borultak, és
mondták: Isten, minden hústest szellemének Istene! nemde egy férfi vétkezett-e, és az egész gyülekezet ellen haragszol?
23 Akkor szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
24 Szólj a gyülekezetnek, és mondd:
Menjetek el a Kóré, Dáthán és Abirám
sátra mellől körös-körül.
25 Ezért felkelt Mózes és elment Dáthánhoz és Abirámhoz, és követték őt
Izrael vénei.
26 És szólt a gyülekezetnek, ezt mondva: Kérlek, távozzatok el ez istentelen
emberek sátrai mellől és semmit ne
érintsetek ami az övék, hogy meg ne
emésztessetek az ő bűneik miatt.
27 És Izrael fiai eltávoztak a Kóré,
Dáthán és Abirám sátra mellől körös-körül; Dáthán pedig és Abirám kimentek és megálltak az ő sátraik ajtajában feleségeikkel, a fiaikkal és
kisdedeikkel.
28 Akkor mondta Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az ÚR küldött engem,
hogy cselekedjem mindezeket a dolgokat, és hogy nem magamtól tettem:
29 Ha úgy halnak meg ezek ahogy
meghal minden más ember, és ha úgy
lesznek megbüntetve ezek, ahogy
minden más embert megbüntetnek: akkor nem az ÚR küldött engem.
30 Ha pedig az ÚR valami új dolgot
cselekszik: és a föld megnyitja az ő száját és elnyeli őket, és mindazokat ami
az övék, és elevenen mennek le a pokolba: ezen felismeritek, hogy ezek az
emberek felingerelték az URat.
31 És mikor elvégezte mindezeket a
beszédeket, meghasadt alattuk a föld.
32 És megnyitotta a föld az ő száját, és
elnyelte őket és az ő házaikat, és minden embert, aki Kóréé volt, és minden
jószágukat.
33 És azok elevenen szálltak le a pokolra és minden amijük volt: és befe-

dezte őket a föld, és elvesztek a gyülekezet közül.
34 Az egész Izrael pedig akik körülöttük voltak, elfutottak azok kiáltozására, mert azt mondták: netalán elnyel
minket a föld!
35 És tűz jött ki az ÚRtól, és megemésztette azt a kétszázötven férfit,
akik jóillatú füsttel áldoztak.
36 Szólt pedig az ÚR Mózesnek, és
mondta:
37 Mondd meg Eleázárnak, az Áron
pap fiának, hogy szedje fel a tömjénezőket a tűzből, és a tüzet hintse szét:
mert a tömjénezők szentek lettek.
38 Ezek tömjénezőit, akik a saját lelkük
ellen vétkeztek; és csináljanak azokból
vékonyra vert lemezeket az oltár beborítására, mert azokat vitték fel az ÚR
elé és megszenteltettek, és legyenek
jelként az Izrael fiainak.
39 Ezért felszedte Eleázár pap a réztömjénezőket, amelyeket felvittek akik
megégtek, és vékonyra verték azokat
az oltár borítására,
40 Az Izrael fiai emlékezetére, hogy
senki idegen oda ne járuljon, aki nem
az Áron magvából való, hogy jóillatú
füstöt vigyen az ÚR elé, hogy ne járjon úgy, mint Kóré és az ő gyülekezete, ahogy megmondta neki az ÚR Mózes által.
41 És másnap zúgolódott Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes ellen és
Áron ellen, és mondták: Ti öltétek meg
az ÚR népét!
42 Mikor pedig a gyülekezet egybegyűlt Mózes ellen és Áron ellen, akkor
az arcukat a gyülekezet sátrára fordították: és íme, befedezte azt az a felhő,
és meglátszott az ÚR dicsősége.
43 Ezért Mózes és Áron a gyülekezet
sátra elé mentek.
44 És szólt az ÚR Mózesnek, és mondta:
45 Menjetek ki e gyülekezet közül,
hogy megemésszem őket egy szempillantásban; ők pedig az arcukra borultak.
46 Ezért mondta Mózes Áronnak:
Vedd a tömjénezőt, és tegyél abba tüzet az oltárról, és tégy rá jóillatú fűszert, és siess hamar a gyülekezethez
és tisztítsd meg őket: mert kijött az
ÚRtól a harag, elkezdődött a csapás.
47 Vette azért Áron a tömjénezőt, ahogy
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Mózes mondta, és a gyülekezet közé
futott, és íme elkezdődött a csapás a
nép között! És jóillatot téve megtisztította a népet.
48 És megállt a holtak közt és az élők
közt; és megszűnt a csapás.
49 És akik meghaltak ezzel a csapással
tizennégyezer hétszázan voltak; azokon kívül, akik meghaltak a Kóré dolgáért.
50 Azután visszament Áron Mózeshez
a gyülekezet sátrának ajtajához, miután a csapás megszűnt.

vissza az Áron vesszejét a bizonyságtétel elé őrizet alá, az ellenem lázadó
fiaknak, jelként, hogy az ellenem való
zúgolódásuk megszűnjön, hogy meg
ne haljanak.
11 És Mózes úgy cselekedett, ahogy az
ÚR parancsolta neki, úgy cselekedett.
12 Szóltak az Izrael fiai Mózesnek, és
mondták: Íme meghalunk, elveszünk,
mi mindnyájan elveszünk!
13 Mindenki aki közel megy az ÚR
sátrához, meghal: mindenestől el kell
pusztulnunk?

17

18

Áron pap vesszeje kivirágzik és gyüIsten meginti Áront és az ő fiait az
mölcsöt terem, az Áron papi szolő szolgálatukban. Áron hatalma alá
gálata és méltósága megerősítésére. Isten adja a lévitákat a szolgálatban, és bizonyos
megparancsolja Mózesnek, hogy tegye el tisztségeket rendel azok elé. Áron fiainak és
a vesszőt.
a lévitáknak jövedelmet rendel az áldozatokból, és az izraeliták minden vagyona tizedéből.
1 Szólt az ÚR Mózesnek, és mondta:
2 Szólj Izrael fiainak, és vegyél mindegyiktől egy-egy vesszőt az ő atyáik 1 És mondta az ÚR Áronnak: Te és a te
háza szerint; minden fejedelemtől az fiaid, és a te atyádnak háza veled, viő atyáik háza szerint, tizenkét vesszőt; seljétek a szenthajlék vétkét. Te is és a
és mindegyik nevét írd fel az ő ves�- te fiaid veled, viselitek a ti papságotok
szejére.
vétkét.
3 Az Áron nevét pedig írd a Lévi ves�- 2 A te atyádfiait, Lévinek a te atyádnak
szejére: mert egy vessző az ő atyjuk nemzetségét vedd magad mellé, melháza fejedelméért lesz.
letted legyenek és neked szolgáljanak:
4 És helyezd azokat a gyülekezet sát- te pedig és a te fiaid veled, szolgáljatok
rába a bizonyságtétel elé, ahol szembe a bizonyságtétel sátra előtt.
szoktam lenni veletek.
3 És őrizzék a te szolgálatodat és az
5 És az történik, hogy annak a férfi- egész sátor rendjét; de a szenthajlék
nak vesszeje, akit választok, kivirág- edényeihez és az oltárhoz ne járuljazik; hogy így csendesítsem le magam- nak, hogy meg ne haljanak mind ők,
ról Izrael fiai zúgolódását, amelyekkel mind ti.
zúgolódnak ellenetek.
4 És melletted legyenek, és őrizzék a
6 Szólt azért Mózes az Izrael fiainak, és gyülekezet sátrának rendjét a sátor
mindegyik fejedelmük adott neki egy- minden szolgálatában; de idegen ne
egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő járuljon hozzátok.
atyáik háza szerint tizenkét vesszőt; az 5 Őrizzétek azért a szenthajlék rendjét,
Áron vesszeje is azok között a vesszők és az oltár rendjét, és nem lesz ezután
között volt.
harag az Izrael fiai ellen.
7 És letette Mózes a vesszőket az ÚR 6 Mert én választottam a ti atyátokfiait,
elé a bizonyságtétel sátrában.
a lévitákat az Izrael fiai közül nektek
8 És történt másnap, hogy bement Mó- ajándékul, akik az ÚRnak adattak,
zes a bizonyságtétel sátrába; és íme, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátrákivirágzott a Lévi házából való Áron nak szolgálatában.
vesszeje: mert bimbót hozott és kivi- 7 Te pedig és a te fiaid veled, őrizzérágzott, és mandulát érlelt.
tek a ti papságotokat mindenben, amik
9 És kihozta Mózes mindazokat a ves�- az oltárhoz tartoznak és amik a fügszőket az ÚR arca elől az Izrael min- gönyön belül vannak, hogy azokban
den fiaihoz, akik miután megnézték, szolgáljatok: mert a ti papságotok szolki-ki az ő vesszejét elvette.
gálatát adtam nektek ajándékul: azért
10 És mondta az ÚR Mózesnek: Vidd az idegen aki oda megy, haljon meg.
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8 Szólt még az ÚR Áronnak: Íme, ezenfelül én neked adtam a felemelt áldozataim őrzését, amit az Izrael fiai nekem szentelnek, neked adtam a papi
megkenetésedért, és a fiaidnak örökkévaló rendeletül.
9 Ez legyen tiéd a szentséges áldozatokból, azokból amiket tűzzel nem
égetnek meg: Minden ajándékuk, minden minhájuk, minden bűnáldozatuk,
minden vétekáldozatuk amiket nekem
adnak, szentségek szentsége az, tiéd
lesz és a te fiaidé.
10 A legszentségesebb helyen edd azt
meg, a férfiak egyék azt; szentség legyen neked.
11 Ez is tiéd legyen az ő áldozatuk
ajándékából: minden felemelt ajándék
az Izrael fiai minden meglóbált ajándékával együtt; neked adtam azokat és a
te fiaidnak és lányaidnak, örökkévaló
rendtartással: mindenki aki tiszta a te
házadban, eheti azt:
12 Az olaj minden kövérjét, a bor és
gabona minden kövérjét, azok első
zsengéit, amiket az ÚRnak adnak, neked adtam.
13 Mindennek első gyümölcsét ami
az ő földjükön van, amiket az ÚRnak
visznek, tiéd lesz; mindenki aki tiszta
a házadban, egye azokat.
14 Minden amit fogadásból Istennek
szentelnek Izraelben, tiéd legyen.
15 Minden ami az ő anyja méhét először megnyitja, minden hústestből
amit az ÚRnak visznek, mind emberekből és mind egyéb állatból, tiéd
lesz; de bizony váltsd meg az ember
elsőszülöttjét, és a tisztátalan állat elsőszülöttjét is váltsd meg.
16 Amiket pedig meg kell váltani: egyhónapos kortól fogva váltsd meg, a te
becslésed szerint, öt ezüst sikluson: a
szent hajlék siklusa szerint: húsz géra
az.
17 De a tehén első fajzását, vagy a juh
első fajzását, vagy a kecske első fajzását meg ne váltsd, mert Istennek szenteltettek; azok vérét hintsd az oltárra, és azok kövérjét áldozd meg, hogy
tűzzel megemésztett jóillatú áldozat
legyen az ÚRnak.
18 Azok húsa tiéd lesz: ahogy a felemelt szegy, és ahogy a jobb lapocka
is tiéd lesz.
19 Minden felemelt áldozat a szent do-

logból, amiket az ÚRnak áldoznak Izrael fiai, neked adtam és a te fiaidnak
és lányaidnak veled együtt örökkévaló
rendtartással: a só örökkévaló szövetsége ez az ÚR előtt, neked és a te magodnak veled együtt.
20 Mondta pedig az ÚR Áronnak: Az
ő földjükből örökséged nem lesz, sem
részed nem lesz neked közöttük: Én
vagyok a te részed és a te örökséged az
Izrael fiai között.
21 A Lévi fiainak pedig íme, örökségül adtam minden tizedet Izraelben az
ő szolgálatukért, amivel ők szolgálnak
a gyülekezet sátrának szolgálatában.
22 És ne jöjjenek többé Izrael fiai a gyülekezet sátrához, hogy ne vétkezzenek,
és meg ne haljanak.
23 Hanem a léviták szolgáljanak a
gyülekezet sátrának szolgálatában, és
ők viseljék az ő bűnüket; örökkévaló
rendtartásul legyen a ti nemzedékeitek szerint, hogy Izrael fiai között ne
bírjanak örökséget:
24 Mert az Izrael fiai tizedét, amit az
ÚRnak visznek felemelt ajándékul, a
lévitáknak adtam örökségül: azért végeztem felőlük, hogy az Izrael fiai között ne bírjanak örökséget.
25 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
26 A lévitáknak szólj, és mondd meg
nekik: Mikor az Izrael fiaitól a tizedet
beszeditek, amit nektek adtam azoktól örökségként, akkor adjatok azokból felemelt ajándékot az ÚRnak, a tizedből tizedet.
27 És ez a ti felemelt áldozatotok tulajdoníttatik nektek úgy, mint a gabona a
szérűről, és mint a bor a présből.
28 Így vigyetek ti is felemelt áldozatot
az ÚRnak minden tizedetekből amit
beszedtek az Izrael fiaitól, és adjatok
abból ajándékot az ÚRnak, Áron papnak.
29 Minden ajándékotokból vigyetek
az ÚRnak felemelt áldozatot, mindennek a kövérjét és azokból a megszentelt részt.
30 Ezenfelül mondd meg nekik: Mikor
annak kövérjét felemelitek az ÚRnak,
úgy tulajdoníttatik a lévitáknak, mint
az ő szérűjük és présük jövedelme.
31 Egyétek meg pedig azt minden helyen, ti és a házatok népe, mert ez a ti
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jutalmatok a gyülekezet sátrában való
szolgálatotokért.
32 És nem lesztek bűnösök amiatt, ha
annak kövérjéből adtok felemelt ajándékot: és az Izrael fiainak megszentelt
dolgait nem fertőzitek meg, és nem
haltok meg.

19

Isten megtanítja Mózest, hogyan és
miből csinálják a tisztátalanok megtisztítására való vizet.

3
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13,11-12;
4
Zsid 9,13;

5
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29,14;
3Móz
4,11-12;

9
4Móz
19,18;
Zsid
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Zak 13,1;

11
4Móz
31,19;
Agg 2,13;

1 Szólt még az ÚR Mózesnek és Áronnak, ezt mondva:
2 Ez a törvény végzése, amelyet parancsolt az ÚR, ezt mondva: Szólj Izrael fiainak, hogy hozzanak hozzád egy vörös tehenet, épet, amelyben nincs hiba,
amely nyakán iga nem volt.
3 És adjátok azt Eleázár papnak és vigye ki azt a táboron kívül, és öljék meg
azt előtte.
4 És Eleázár pap vegyen annak véréből az ő ujjával, és hintsen a gyülekezet sátrának eleje felé annak véréből
hétszer.
5 Azután égesse meg azt a tehenet az ő
szemei előtt; annak bőrét, húsát és vérét a ganéjával együtt égesse meg.
6 Akkor vegyen a pap cédrusfát, izsópot és vörös gyapjút, és vesse az égő
tehénre.
7 És mossa meg a pap az ő ruháit, a
hústestét is mossa meg vízzel, és azután menjen be a táborba, és tisztátalan
lesz a pap estig.
8 Az is aki megégeti azt, mossa meg az
ő ruháit vízzel, és a hústestét is mossa meg vízzel, és tisztátalan lesz estig.
9 És egy tiszta ember szedje fel annak
a tehénnek hamvát, és hagyja azt a táboron kívül tiszta helyen, hogy Izrael
fiai gyülekezetének tartasson meg és
a kirekesztett tisztulására való víznek:
mert bűntől való megtisztulás vize az.
10 És az aki felszedi a tehén hamvát,
mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan
lesz estig: és legyen ez az Izrael fiainak és a köztük lakó jövevénynek örök
végzésül.
11 Aki a holtat érinti, akármilyen holtember testét, tisztátalan lesz hét napig.
12 Az olyan tisztítsa meg magát azzal
a vízzel a harmadik napon és a hetedik napon, és tiszta lesz; hogyha a har174

madik napon nem tisztítja meg magát,
akkor a hetedik napon nem lesz tiszta.
13 Aki holtat érint, a meghalt ember
testét, és nem tisztítja meg magát, az
megfertőzte az ÚR sátrát; és vágják ki
azt a lelket Izraelből: mert a tisztulás
vize nem hintetett rá, még az ő tisztátalansága rajta van.
14 Ez a törvény, mikor valaki a sátorban meghal: mindenki aki bemegy a
sátorba, és mindaz aki a sátorban van,
tisztátalan lesz hét napig.
15 És minden nyitott edény amelyen
nincs fedél, tisztátalan.
16 És mindenki aki a mezőn fegyverrel megöltet, vagy halottat, vagy emberi csontot, vagy sírt érint, tisztátalan
lesz hét napon.
17 És vegyenek azért a tisztátalanért a
bűnért megégetett tehén hamvából, és
töltsenek arra élő vizet edénybe.
18 A tiszta férfi vegyen izsópot és
mártsa a vízbe azt, és hintse meg a sátrat és minden edényét, és minden embert akik ott lesznek; és azt is aki azt a
tetemet vagy megöltet, vagy a megholtat, vagy a sírt érintette.
19 Hintse meg a tiszta a tisztátalant
harmadnapon és hetednapon, és tisztítsa meg őt hetednapon; azután mossa
meg a ruháit, mossa meg magát is vízzel, és tiszta lesz este.
20 A férfi pedig aki tisztátalan lesz és
nem tisztítja meg magát, az a lélek kivágattatik a gyülekezet közül, mert az
ÚR szenthajlékát megfertőzte, a megtisztulás vize nem hintetett rá, tisztátalan.
21 És legyen náluk örök rendelésül: és
aki a megtisztulás vizét hinti, mossa
meg a ruháit; és aki a megtisztulás vizét érinti, tisztátalan lesz estig.
22 És minden amit érint a tisztátalan,
az tisztátalan lesz; és az a lélek aki
érinti azt, tisztátalan lesz estig.

20

Miután Izrael népe sok esztendő
múlva Páránból, a Sin pusztájából
visszajött, zúgolódtak a vízért Mózesre.
Az Isten ad nekik vizet a kősziklából, ahol
Mózes Áronnal együtt nagy bűnbe esik,
amelyért az ígéret földjéből kirekesztetnek.
Edom nem bocsájtja át a népet az ő országán. Meghal Áron, és Eleázárt szenteli fel
Mózes a főpapságra.
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1 És Izrael fiai, az egész gyülekezet az
első hónapban eljutott a Czin pusztájába, és letelepedett a nép Kádesben,
ahol Miriám meghalt, és ott eltemették.
2 És mikor nem volt vize a gyülekezetnek, összegyűltek Mózes és Áron ellen.
3 És a nép perelt Mózessel és így szóltak, ezt mondva: Bárcsak meghaltunk
volna, amikor a mi atyánkfiai meghaltak az ÚR előtt!
4 És miért hoztátok az ÚR gyülekezetét e pusztába, hogy itt haljunk meg,
mi és a mi barmaink?
5 És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy erre a rossz helyre hozzatok minket? amely nem vetés, sem
fügék, sem szőlők és nem gránátalmák
helye, ahol innivaló víz nincs!
6 Elment azért Mózes és Áron a gyülekezet színe elől a gyülekezet sátrának
ajtaja elé, és arccal leborultak; és megjelent nekik az ÚR dicsősége.
7 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
8 Vedd a botot, te és Áron, a te atyádfia, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, és
szóljatok a kősziklának a szemük előtt,
hogy adjon a vizéből; és hozz vizet nekik a kősziklából, és itasd meg a gyülekezetet és az ő barmaikat.
9 Vette azért Mózes a botot az ÚR színe elől, ahogy parancsolta neki;
10 És összegyűjtötték Mózes és Áron a
gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta
nekik: Halljátok meg most, ti lázadók!
Vajon ebből a kősziklából hozzunk-e
nektek vizet?
11 És felemelte Mózes a kezét, és megütötte a kősziklát a botjával két ízben;
és sok víz jött ki, és ivott a gyülekezet
és az ő barmaik.
12 És mondta az ÚR Mózesnek és
Áronnak: Mivelhogy nem hittetek
bennem, hogy megszenteltetek volna engem Izrael fiai szeme előtt: ezért
nem viszitek be ezt a gyülekezetet a
földre amit adtam nekik.
13 Ezek a versengés vizei, amelyekért
pereltek Izrael fiai az ÚRral; és megszentelte magát bennük.
14 És követeket küldött Mózes
Kádesből az Edom királyához, akik így
szóltak: Ezt mondja a te atyádfia, Izra-

el: Te tudod mindazt a nyomorúságot,
amik rajtunk estek;
15 Hogy a mi atyáink lementek Egyiptomba, és Egyiptomban laktunk hos�szú ideig: és az egyiptomiak megnyomorítottak minket és a mi atyáinkat.
16 És az ÚRhoz kiáltottunk, aki meghallgatta a mi szavunkat és Angyalt
küldött, és kihozott minket Egyiptomból; és íme, Kádesben vagyunk, a te
határod szélén lévő városban.
17 Kérlek hadd menjünk át a te földeden, nem megyünk át sem mezőn, sem
szőlőn, és a kút vizét sem isszuk: az országúton megyünk és nem térünk sem
jobbra, sem balra, míg átmegyünk a
határodon.
18 Felelt neki Edom: Semmiképpen
nem mehetsz át a földemen, hogy fegyverrel ne támadjak ellened!
19 És mondták neki Izrael fiai: A járt
úton megyünk fel: és ha a te vizedet
isszuk, én és az én barmaim, megadom
annak az árát: Semmi egyebet nem kérünk, hanem csak, hogy gyalog mehessünk át.
20 Ő pedig mondta: Nem mész át. És
Edom kiment elé sok néppel és erős
kézzel.
21 Így mivel nem akarta Edom engedni Izraelnek, hogy átmenjen az ő határán: azért eltért Izrael tőle.
22 Elmentek Kádesből, és az Izrael fiai,
az egész gyülekezet, a Hór hegyére érkezett.
23 És szólt az ÚR Mózesnek és Áronnak, a Hór hegyénél, az Edom földjének határában, ezt mondva:
24 Áron az ő népeihez takaríttatik:
mert nem megy be a földre, amelyet
Izrael fiainak adtam, mivelhogy fellázadtatok az én szám ellen a versengés
vizénél.
25 Vedd Áront, és Eleázárt az ő fiát, és
vidd fel őket a Hór hegyére.
26 És vetkőztesd le Áront az ő ruháiból, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az
ő fiát, mert Áron az ő népéhez takaríttatik, és ott meghal.
27 És úgy cselekedett Mózes, ahogy az
ÚR parancsolta, és felmentek a Hór hegyére az egész gyülekezet szeme láttára.
28 És Mózes levetkőztette Áront az
ő ruháiból, és felöltöztette azokba
Eleázárt, az ő fiát. És meghalt ott Áron
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4 Mózes 20. 21.
a hegy tetején: akkor lejött Mózes és
Eleázár a hegyről.
29 Látta pedig az egész gyülekezet,
hogy meghalt Áron, és Izrael egész
háza siratta Áront harminc napig.

21

Az izraeliták megverik és eltörlik a
kánaánitákat, noha azok miatt először kárt vallottak. Zúgolódik a nép, és Isten megveri őket tüzes kígyókkal, melyektől megszabadulnak Mózes könyörgése által. Azután hálákat adnak Istennek, hogy
a kősziklából származó víz utánuk megy.
Megverik és minden népével eltörlik az
emoreusok két királyát, és birodalmukat elfoglalják.

5
4Móz 11,6;

6
5Móz 8,15;
Jer 8,17;
Ámós
9,3-4;
1Kor 10,9;

8
Jn 3,14;

9
2Kir 18,4;
Jn 3,14;

1 Mikor a kananeusok királya, Arad
meghallotta, aki dél felől lakott, hogy
jön Izrael a kémek útján: megvívott Izraellel, és foglyokat ejtett közülük.
2 Fogadást tett azért Izrael az ÚRnak,
és mondta: Ha valóban kezembe adod
ezt a népet, eltörlöm az ő városait.
3 És az ÚR meghallgatta Izrael szavát, és kezébe adta a kananeust, és
elvesztette őket és azok városait: És
Hormának nevezte azt a helyet.
4 És elindultak a Hór hegyétől a Vörös
tenger útján, hogy megkerüljék Edom
földjét: és a nép lelke megkeseredett az
út miatt.
5 És a nép Isten ellen és Mózes ellen
szólt: Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincs, és
ezt a hitvány kenyeret utálja a mi lelkünk.
6 Ezért az ÚR a népre tüzes kígyókat
bocsátott, és megmardosták a népet
annyira, hogy sok nép halt meg Izraelből.
7 Akkor ment a nép Mózeshez, és
mondták: Vétkeztünk, mert az ÚR ellen és ellened szóltunk; Könyörögj az
ÚRhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért.
8 És mondta az ÚR Mózesnek: Csinálj
magadnak tüzes kígyót, és tedd fel azt
póznára, és mindenki akit megmart a
kígyó, ha arra felnéz, életben marad.
9 Ezért Mózes rézkígyót csinált, amit
póznára tett fel. És az történt, hogyha
megmart valakit a kígyó és feltekintett
a rézkígyóra, az életben maradt.
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10 És elmentek az Izrael fiai és tábort
jártak Obóthban.
11 Elmentek pedig Obóthból és tábort
jártak Hije-Abarimban, abban a pusztában, ami Moáb előtt volt napkelet felől.
12 Onnan elindultak és tábort jártak
Zéred völgyében.
13 Onnan elmentek és tábort jártak az
Arnon vizén innen, ami a pusztában
van, és kijön az emoreus határából:
Mert Arnon Moáb határa, Moáb közt
és az emoreus közt.
14 Azért mondják az ÚR hadai könyvében: Amit cselekedett az Isten a Vörös tengerben és az Arnon patakjában.
15 És a patakok folyásáról, ami az Ar
nevű város felé hajlik, és Moáb határánál fekszik.
16 És onnan Béérbe mentek. Ez az a kút,
amelynél mondta az ÚR Mózesnek:
Gyűjtsd össze a népet, és adok nekik
vizet.
17 Akkor Izrael ezt az éneket énekelte:
Jöjj fel óh kút! énekeljetek neki!
18 Olyan kút amelyet a fejedelmek ástak, ásták azt a nép fejedelmei a törvényadóval együtt az ő botjukkal. És a
pusztából Mathanába mentek.
19 És Mathanából Nahaliélbe, és Nahaliélből Bámóthba.
20 Bámóthból abba a völgybe, amely
a Moáb mezején van, a Piszga tetején,
és a Jesimon pusztájával szemben van.
21 És Izrael követeket küldött Szihonhoz, az emoreusok királyához, ezt
mondva:
22 Engedd meg, hogy átmenjek a te
földeden, nem hajlunk a mezőkre, sem
a szőlőkre, nem isszuk a kút vizét sem;
az országúton megyünk, amíg átmegyünk a te határodon.
23 És nem engedte Szihon Izraelnek,
hogy átmenjen az ő határán, hanem
egybegyűjtötte Szihon minden népét, és kiment Izrael elé a pusztába, és
Jaházba ment; és megütközött Izraellel.
24 És fegyver élével verte meg őt Izrael, és örökségül vette annak földjét
Arnontól fogva Jabbókig, az Ammon
fiaiig, mert erős volt az Ammon fiainak határa.
25 És elfoglalta Izrael mindezeket a városokat, és lakott Izrael az emoreusok
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minden városában, Hesbonban és annak minden mezővárosaiban:
26 Mert Hesbon Szihoné, az emoreusok
királyáé volt, aki hadakozott a Moáb
előbbi királya ellen, és elvette minden
földjét annak kezéből Arnonig.
27 Azért mondják a példabeszédek
mondói: Menjetek Hesbonba, építsék
és erősítsék meg Szihon városát;
28 Mert tűz jött ki Hesbonból és láng
Szihon városából; ami megemésztette
Art, Moáb városát, és Arnon magas helyeinek urait.
29 Jaj neked Moáb, elvesztél Kámos
népe! futásra adtad az ő fiait, és lányait fogságra az emoreus királyának,
Szihonnak.
30 Lövöldöztük őket; elveszett Hesbon
Dibonig, és elpusztítottuk Nofáig,
amely Medebáig ér.
31 Ezért Izrael az emoreusok földjén
lakott.
32 És Mózes elküldött, hogy kémleljék
ki Jázert, és bevették azt és annak faluit: és kiűzte az emoreust, aki ott lakott.
33 És megfordultak és felmentek a
Básánba vivő úton. És Óg, a Básán királya kijött ellenük, ő és minden népe
a harcra, Hedreiben.
34 Akkor mondta az ÚR Mózesnek:
Ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam
őt, és minden népét és az ő földjét: és
úgy cselekedj vele, ahogyan cselekedtél Szihonnal az emoreusok királyával,
aki Hesbonban lakott.
35 Megverték azért őt és az ő fiait és
minden népét annyira, hogy egy sem
maradt belőle; és örökségül bírják az ő
földjét.

22

A moábiták királya megretten Izrael
népétől, ezért elküld Bálámért, hogy
megátkozza a népet. Jóllehet először nem
megy el, de a király második hívására elmegy. Az úton az Isten Angyala megdorgálja őt, és megtanítja mit kell cselekednie.
1 És tovább haladtak Izrael fiai, és tábort jártak a Moáb mezőségein a Jordán vizén innen, Jerikóval szemben.
2 És mikor látta Bálák, a Czippór fia
mindazokat amelyeket cselekedett Izrael az emoreussal:
3 Igen megrémült Moáb a néptől, mivelhogy sok volt, és Moáb az Izrael fiai
miatt megrettent.

4 Ezért Moáb ezt mondta a Midián
véneinek: Most elnyalja ez a sokaság
minden környékünket, ahogy elnyalja az ökör a mező pázsitját. (Bálák pedig, Czippór fia, Moáb királya volt abban az időben.)
5 Ezért követeket küldött Bálámhoz, a
Beór fiához Péthorba, amely a folyóvíz
mellett volt, a Bálám népének fiai földjére, hogy hívják őt, ezt mondva: Íme,
nép jött ki Egyiptomból, és íme, ellepte
e föld színét, és az ellenem lakik.
6 Most azért kérlek jöjj el és átkozd
meg értem ezt a népet, mert erősebb
ő nálam, talán erőt vehetek rajta, megverjük és kiűzöm őt erről a földből;
mert tudom, hogy akit megáldasz, az
áldott, és akit megátkozol, az átkozott.
7 Ezért Moáb vénei és Midián vénei
elmentek, és a jövendőmondás jutalma az ő kezükben volt, és Bálámhoz
érkeztek és megmondták neki Bálák
üzenetét.
8 Ő pedig mondta nekik: Háljatok itt
ez éjjel, és feleletet adok nektek, ahogy
az ÚR szól nekem. És Moáb fejedelmei
Bálámnál maradtak.
9 Eljött pedig az Isten Bálámhoz, és
mondta: Kik ezek a férfiak nálad?
10 És mondta Bálám az Istennek: Bálák, Czippór fia, Moáb királya küldött
hozzám, ezt mondva:
11 Íme, ez a nép amely kijött Egyiptomból, ellepte a föld színét; most
azért gyere el, átkozd meg azt nekem,
talán erőt vehetek rajta harcolva ellene,
és kiűzöm őt.
12 És mondta az Isten Bálámnak: Ne
menj el velük: meg ne átkozd azt a népet, mert áldott az.
13 Felkelt azért Bálám reggel és mondta a Bálák fejedelmeinek: Menjetek
vissza a ti földetekre, mert nem akarja az ÚR megengedni nekem, hogy elmenjek veletek.
14 És felkeltek Moáb fejedelmei és Bálákhoz érkeztek, és mondták: Nem
akar Bálám eljönni velünk.
15 Azért Bálák ismét küldött több fejedelmet és nemesebbeket azoknál.
16 És eljutva Bálámhoz, ezt mondták
neki: Ezt mondja Bálák, Czippór fia:
Kérlek ne vonakodj eljönni hozzám!
17 Mert bizony igen megtisztellek téged, és valamit mondasz nekem, meg177
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cselekszem: Gyere el azért kérlek, és
átkozd meg nekem ezt a népet!
18 Bálám pedig felelt és mondta a Bálák szolgáinak: Ha Bálák az ő házát
arannyal és ezüsttel tele adná is nekem, nem hághatom át az én URam Istenem szavát, hogy kicsit vagy nagyot
cselekedjek.
19 Most ezért kérlek maradjatok itt ti is
ez éjjel, hogy megtudjam, mit fog még
szólni az ÚR nekem.
20 És eljött az Isten Bálámhoz éjjel,
és mondta neki: Ha azért jöttek ezek
a férfiak, hogy elhívjanak téged: kelj
fel, menj el velük; de csak azt a dolgot,
amit mondok neked, azt cselekedd.
21 Felkelt azért Bálám reggel és megnyergelte a szamarát, és elment Moáb
fejedelmeivel.
22 De felgerjedt az Isten haragja, hogy
ő elment. És megállt az ÚR Angyala
az útban, hogy ellensége legyen neki;
ő pedig ügetett az ő szamarán, és vele
volt két szolgája.
23 Meglátta pedig a szamár, hogy az
ÚR Angyala áll az útban, és kivont
fegyver van a kezében; és a szamár kitért az útból és a mezőre ment; azért
Bálám megverte az ő szamarát, hogy
visszatérítse azt az útra.
24 Azután megállt az ÚR Angyala a
szőlők ösvényén, ahol fal volt innen is,
fal volt onnan is.
25 És másodszor is látta a szamár az ÚR
Angyalát, és a falhoz szorult, és a Bálám lábát is a falhoz szorította; ezért ismét verni kezdte.
26 Ezután az ÚR Angyala ismét tovább ment, és megállt egy szoros helyen, ahol nem volt út a kitérésre sem
jobbra, sem balra.
27 Mikor pedig látta a szamár az ÚR
Angyalát, lefeküdt Bálám alatt; azért
felgerjedt Bálám haragja és bottal verte
meg a szamarat.
28 És megnyitotta az ÚR a szamár száját, és mondta a szamár Bálámnak: Mit
vétettem neked, hogy már háromszor
vertél meg engem?
29 Akkor mondta Bálám a szamárnak:
Mert megcsúfoltál engem. Bár volna
fegyver a kezemben, mert most megölnélek téged.
30 És mondta a szamár Bálámnak: Vajon nem a te szamarad vagyok-e, amin
járni szoktál mióta a tiéd lettem, mind178

eddig a napig? Vagy bizony szoktam-e így cselekedni veled? Aki felelt:
Nem.
31 És megnyitotta az ÚR Bálám szemeit, és látta az ÚR Angyalát állni az
útban, és a kivont fegyvert a kezében:
akkor lehajtotta fejét és arccal leborult.
32 Az ÚR Angyala pedig mondta neki:
Miért verted meg a szamaradat már
háromszor? Íme, én kijöttem a te ellenségedként: mert a te utad tévelygő
előttem.
33 És látott engem a szamár és kitért
előlem már háromszor: ha nem tért
volna ki előlem, most meg is öltelek
volna téged, és őt elevenen megtartottam volna.
34 Mondta azért Bálám az ÚR Angyalának: Vétkeztem, mert nem tudtam,
hogy te állsz előttem az útban. Most
azért, ha az utam gonosz előtted, megtérek.
35 Az ÚR Angyala pedig mondta Bálámnak: Menj el ezekkel a férfiakkal; de csak amit mondok neked, azt
mondd; elment azért Bálám a Bálák fejedelmeivel.
36 Bálák pedig meghallotta, hogy jön
Bálám, kiment elé Moáb egyik városába, ami az Arnon határa mellett volt,
ami a határ végében volt.
37 És Bálák mondta Bálámnak: Vajon
nem küldtem-e hozzád, hogy hívjanak
téged? Miért nem jöttél hozzám? Vagy
bizony nem tisztelhetlek meg téged?
38 Felelt pedig Bálám Báláknak: Íme,
eljöttem hozzád: Most pedig szólhatok-e valamit? Azt a szót amit az ÚR
ad az én számba, azt mondom.
39 És elment Bálám Bálákkal, és eljutottak Kirjat-Husótba.
40 Bálák ökröket és juhokat vágatott,
és Bálámnak és a fejedelmeknek küldte, akik vele voltak.
41 Reggel pedig Bálák maga mellé vette Bálámot és felvitte őt a Baál magas
hegyére, hogy meglássa onnan a nép
egy részét.

23

Bálám kétszer is meg akarja átkozni az izraelitákat a Bálák kívánsága
szerint, de Isten az ő elméjét és nyelvét úgy
igazgatja, hogy megáldja őket, és az Isten
jóakaratát hirdeti nekik.
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1 És mondta Bálám Báláknak: Építs itt
nekem hét oltárt, és készíts ide nekem
hét tulkot és hét kost.
2 És Bálák úgy cselekedett ahogy Bálám mondta: És áldozott Bálák és Bálám mindegyik oltáron egy-egy tulkot
és egy-egy kost.
3 És mondta Bálám Báláknak: Állj meg
az egészen égőáldozatod mellett, és elmegyek, talán elém jön az ÚR, és amit
mutat nekem, megjelentem neked. Elment azért a hegytetőre.
4 És Isten Bálám elé ment, és mondta
neki Bálám: A hét oltárt elkészítettem,
és áldoztam mindegyik oltáron egyegy tulkot és egy-egy kost.
5 Az ÚR pedig igét adott Bálám szájába, és mondta neki: Menj vissza Bálákhoz, és így szólj.
6 És visszament hozzá, és íme ő az égőáldozata mellett állt, ő maga és Moáb
minden fejedelme.
7 És elkezdte az ő példabeszédét, és
mondta: Szíriából hozatott ki engem
Bálák, Moáb királya, napkelet hegyeiről, ezt mondva: Gyere el, átkozd meg
nekem Jákobot, és gyere el, szidalmazd Izraelt.
8 Miért átkozzam azt akit az Isten nem
átkoz, és miért szidjam azt akit az ÚR
nem szidalmaz?
9 Mikor a kősziklák tetejéről nézem őt,
és a halmokról szemlélem őt; íme ez a
nép egyedül fog lakni, és nem számlálják a nemzetek közé.
10 Ki számlálja meg a Jákob porát, és
ki a számát, és ki az Izrael negyedét?
Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én végem, mint
az övé!
11 És mondta Bálák Bálámnak: Mit
cselekszel velem? Az én ellenségeim
megátkozására hoztalak téged, és íme
igen megáldod őket.
12 Felelt Bálám, és mondta: Vajon nem
azt kell-e megtartanom, amit az ÚR ad
az én számba, hogy szóljak?
13 Ezután mondta neki Bálák: Kérlek
gyere velem másik helyre, ahonnan
meglátod őt, mert csak a végét látod
annak, és őt mindenestől nem láttad,
és átkozd meg nekem őt onnan.
14 És őt az őrállók helyére vitte, a
Piszga hegy tetejére, és hét oltárt épített, és áldozott egy-egy tulkot és egyegy kost mindegyik oltáron.

15 És mondta Báláknak: Állj itt a te
egészen égőáldozatod mellett, és én
elé megyek oda.
16 Az ÚR Bálám elé ment, és igét adott
az ő szájába, és mondta: Menj vissza
Bálákhoz, és így szólj.
17 Ment azért hozzá, és íme ő az ő égőáldozata mellett állt, és a Moáb fejedelmei vele, és mondta neki Bálák: Mit
szólt az ÚR?
18 Akkor elkezdte az ő példabeszédét,
és mondta: Kelj fel Bálák és halld meg;
hallgass meg Czippór fia!
19 Nem ember az Isten, hogy hazudjon, és nem ember fia, hogy ígéreteit megváltoztassa: Ő mondta, és nem
tenné-e meg? Szólt, és nem teljesítené-e azt?
20 Íme parancsolatot vettem, hogy
megáldjam; és az Isten igen megáldotta, és én azt el nem fordíthatom.
21 Nem nézte Jákobban a hamisságot,
és nem nézte a gonoszságot Izraelben.
Az ÚR, az ő Istene van vele, és a király
trombitaszava van vele.
22 Az Isten hozta ki őket Egyiptomból,
olyan ereje van mint az orrszarvúnak.
23 Mert nem fog semmit a varázslás Jákob ellen, sem a jövendőmondás Izrael ellen. Most azt kell megmondanom
Jákob és Izrael felől, amit az Isten cselekszik!
24 Íme ez a nép mint nagy oroszlán felemelkedik, és mint fiatal oroszlán felemeli magát: nem nyugszik amíg prédát nem eszik, és a megöltek vérét meg
nem issza.
25 Akkor mondta Bálák Bálámnak: Ne
átkozd és meg se áldd őt.
26 Bálám pedig felelt, és mondta Báláknak: Vajon nem szóltam-e neked,
ezt mondva: Valamit mond az ÚR nekem, azt cselekszem?
27 És mondta Bálák Bálámnak: Gyere kérlek, elviszlek téged másik helyre, talán tetszeni fog az Istennek, hogy
onnan átkozd meg ezt a népet nekem.
28 Elvitte azért Bálák Bálámot a Peór
tetejére, amely a puszta felé néz.
29 És mondta Bálám Báláknak: Építtess itt nekem hét oltárt, és készíts itt
nekem hét tulkot és hét kost.
30 Úgy cselekedett azért Bálák, ahogy
Bálám mondta, és áldozott minden oltáron egy-egy tulkot és egy-egy kost.
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16
4Móz
22,35;

19
1Sám
15,29;
Jak 1,17;

21
Zsolt
32,1-2;
Zsolt 51,11;
Zsolt
103,12;
Jer 50,20;
Róm 4,7;
22
4Móz 24,8;

4 Mózes 24. 25.

24

Bálám, Isten Szelleme által indíttatva megáldja az izraelitákat, és az ő jó
szerencséjükről és az ellenségeik romlásáról jövendőt mond. Végül megmondja azt
is, hogy mit fog cselekedni Izrael a Moáb
nemzetségével.

8
4Móz
23,22;
5Móz 7,1;

9
1Móz 49,9;
4Móz
23,24;

13
4Móz
22,18;

1 Mikor pedig látta Bálám, hogy tetszik az ÚRnak, hogy megáldja Izraelt, nem ment el mint azelőtt, jövendőmondásért, hanem az arcát a puszta felé fordította.
2 Felemelte Bálám az ő szemeit, és látta Izraelt letelepedni az ő nemzetségei
szerint; és Isten szelleme volt rajta.
3 Akkor elkezdte az ő példabeszédét
és mondta: Bálámnak, Beór fiának szava, a megnyílt szemű férfi szava.
4 Annak beszéde, aki hallja az Isten
szavát, aki látja a Mindenható látását,
aki leborult, de a szeme megnyílt:
5 Milyen szépségesek a te sátraid, óh
Jákob! és a te hajlékaid, óh Izrael!
6 Mint a kiterjesztett völgyek, mint a
kertek a folyóvíz mellett, mint az áloé
fái amelyeket az ÚR plántált, mint a
cédrusfák a vizek mellett!
7 Alá fog folyni a víz az ő vedreiből,
és magva olyan lesz mint a sok vizek: és az ő királya feljebb emelkedik
Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa.
8 Isten kihozta őt Egyiptomból, olyan
az ereje mint az orrszarvúnak, megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit; és az ő csontjaikat megtöri, és az ő
nyilaival átveri.
9 Lehever, és fekszik mint az oroszlán,
és mint az öreg oroszlán; ki kelti fel őt?
Aki téged áld, az áldott, és aki téged
átkoz, az átkozott.
10 És felgerjedt Bálák haragja Bálám
ellen, és egybeütötte kezeit, és mondta
Bálámnak: Azért hívtalak téged, hogy
átkozd meg az én ellenségeimet; és
íme, bizony megáldottad már háromszor.
11 Most ezért menekülj el a te helyedre: Megmondtam, hogy bizony megtisztellek téged; de íme, megfosztott
téged az ÚR a tisztességtől.
12 És mondta Bálám Báláknak: Nem
megmondtam a te követeidnek is, akiket hozzám küldtél, és nem így szóltam-e:
13 Ha Bálák az ő házát ezüsttel és
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arannyal tele adná is nekem, az ÚR beszédét át nem hághatom, hogy akár
jót, akár gonoszt cselekedjek az én szívemből: Amit az ÚR szól, azt szólom.
14 Most ezért az én népem közé megyek; gyere, és tanácsként elmondom
neked, mit fog cselekedni ez a nép a te
népeddel az utolsó napokban.
15 Akkor elkezdte a példabeszédét, és
mondta: Bálámnak, Beór fiának beszéde, a megnyílt szemű férfi szava.
16 Annak beszéde, aki hallja az Isten
szavát, és aki tudja a Magasságos tudományát, aki látja a Mindenható látását, noha leborult, de a szeme megnyílt:
17 Látom őt, de nem most; nézem őt,
de nem közel való: Csillag származik
Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből: és átveri Moáb oldalait, és Séth
minden fiát elpusztítja.
18 És Edom más birtokában lesz, és
Szeir az ő ellenségei birtoka lesz, és Izrael hatalmasan cselekszik.
19 És a Jákobból származott uralkodik,
és elveszti a városból a maradékot.
20 És mikor Amálekre nézett, elkezdte a példabeszédét, és mondta: Amálek
első a pogányok között, de végül
mindörökre elvész.
21 És a keneusra nézett, és elkezdte a
példabeszédét, és mondta: Erős a te
lakhelyed, és a te fészkedet kősziklába építetted.
22 Mégis el fog pusztulni Kain, amíg
Assur téged fogva visz el.
23 Végül elkezdte az ő példabeszédét,
és mondta: Jaj, ki fog élni, mikor véghez viszi ezt az Isten?
24 És a Kittim partjától a hajók eljönnek, és nyomorgatják Assurt, nyomorgatják Ébert is, és az is mindenestől
örökre elvész.
25 Felkelt azért Bálám és elment, hogy
visszamenjen az ő helyére: És Bálák is
elment az ő útján.

25

Bálám álnok tanácsával az izraelitákat megcsalják, bálványimádásba és
paráznaságba esnek, és akik ezekben a bűnökben fejedelmek voltak, azokat felakasztatja Mózes, a többit levágatja, mindaddig amíg Fineás az Isten haragját megtorolja. Amiért örökkévaló papságot ígér neki
és maradékának, és megparancsolja, hogy a
midianitákat veszítsék el.

19
2Sám 8,14;

4 Mózes 25. 26.
1
4Móz
31,16;
4Móz
33,49;
2
Zsolt
106,28;
Hós 9,10;
3
Zsolt
106,29;
4
5Móz 4,3;
Józs 22,17;

7
Zsolt
106,30;

9
1Kor 10,8;

11
2Kor 11,2;

12
Zsolt
106,31;
13
2Móz
40,15;
Ésa 61,6;
Jer 33,18;
Zsid
7,17-18;

1 Mikor pedig Sittimben lakott Izrael,
kezdett a nép a Moáb lányaival paráználkodni.
2 És elhívták a népet az ő isteneik áldozataira; és evett a nép, és imádta azok
isteneit.
3 És Izrael a Bál-Peórhoz adta magát;
és felgerjedt az ÚR haragja Izrael ellen.
4 És mondta az ÚR Mózesnek: Vedd
elő ennek a népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az ÚR előtt fényes nappal: és elfordul az ÚR haragjának felgerjedése Izraeltől.
5 Mondta azért Mózes Izrael bíráinak:
Ki-ki ölje meg az ő embereit, akik a
Bál-Peórhoz adták magukat.
6 És íme, az Izrael fiai közül egy férfi
elment, és hozott az ő atyjafiaihoz egy
midiánbeli asszonyt Mózes szeme láttára, és Izrael fiai egész gyülekezete
szeme előtt: ők pedig sírtak a gyülekezet sátrának ajtaja előtt.
7 És mikor látta Fineás, az Eleázár fia,
aki Áron pap fia, felkelt a gyülekezet
közül és dárdáját kezébe vette.
8 És bement az izraelita férfi után a sátorba, és hason szúrta mindkettőt, az
Izraelből való férfit és az asszonyt, és
megszűnt a csapás Izrael fiai között.
9 És a csapás miatt huszonnégyezren
haltak meg.
10 Akkor szólt az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
11 Fineás az Eleázár fia, aki Áron pap
fia: elfordította az én haragomat az Izrael fiairól, mivel az én bosszúmat
megállta köztük, hogy bosszúmban ne
emésszem meg Izrael fiait.
12 Ezért mondd meg neki: Íme, én a
szövetségemet adom neki, a békesség
szövetségét.
13 És nála és az ő magvánál őutána
lesz az örökkévaló papság szövetsége; mivel bosszút állt az ő Istenéért, és
megtisztította Izrael fiait.
14 A megölt izraelita neve, aki a
midiánbeli asszonnyal együtt megöletett, Zimri a Szálu fia, a Simeon nemzetség háznépének fejedelme.
15 A megölt midiánbeli asszony neve
pedig Kozbi, a Czúr lánya, aki a
midiániták között az ő atyja háza nemzetségének fejedelme volt.
16 Szólt pedig az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:

17 A midiánitákkal úgy cselekedj mint
ellenséggel, és verjétek meg őket.
18 Mert ők úgy cselekedtek veletek
mint ellenséggel, álnoksággal, amikkel álnokul cselekedtek ellenetek a
Peór dolgában, és az ő húguk Kozbi,
a Midián fejedelmének lánya dolgában, aki megöletett a Peór miatti csapás napján.

17
4Móz 31,2;
18
Jel 18,6;
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Isten megparancsolja Mózesnek és
Eleázár papnak, hogy számlálják
meg ismét a népet, ahogy azelőtt megszámlálták. Miután megszámlálták, Isten megparancsolja, hogy a földet, amelybe bemennek, azoknak ossza el.

1 És a csapás után történt, hogy az ÚR
szólt Mózesnek és Eleázárnak, az Áron
pap fiának, ezt mondva:
2 Vegyétek számba Izrael fiainak
egész gyülekezetét, húszesztendős fiútól fogva és feljebb, az ő atyáik háznépe szerint; mindenkit, aki harcra kimehet Izraelben.
3 Ezért szólt velük Mózes és Eleázár
pap a Moáb mezőségében, a Jordán
mellett, Jerikóval szemben, ezt mondva:
4 Számláljátok meg az Izrael fiainak egész
gyülekezetét, húszesztendős fiútól fogva és feljebb, ahogy az ÚR parancsolta
Mózesnek és az Izrael fiainak, akik kijöttek Egyiptom földjéből.
5 Rúben Izrael elsőszülöttje: Rúben fiai
ezek: Hánoktól való a hánokiták családja; Pallutól a palluiták családja.
6 Hecrontól a hecroniták családja,
Kármitól a kármiták családja.
7 Ezek a rúbeniták családjai; és az ő
számuk negyvenháromezer hétszáz és
harminc lett.
8 És a Pallu fiai, Eliáb.
9 Eliáb fiai pedig: Nemuél és Dáthán és
Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet fejei, akik Mózes és Áron ellen
támadtak a Kóré gyülekezetében, mikor ők az ÚR ellen támadtak.
10 És megnyitotta a föld az ő száját, és
elnyelte őket és Kórét, meghalva az a
gyülekezet: mikor megemésztette a
tűz a kétszázötven férfit, akik példaként voltak.
11 Kóré fiai pedig nem haltak meg.
12 Simeon fiai az ő családjuk szerint:
Nemuéltől a nemuéliták családja, Já181

2
4Móz 1,3;

4
4Móz 1,1-3;

5
1Móz 46,9;
2Móz 6,14;
1Krón 5,1;

9
4Móz
16,12;

4 Mózes 26.

19
1Móz 38,7;
1Móz
38,10;
1Móz
46,12;
21
1Móz
46,12;

27
4Móz
1,30-31;
4Móz 2,7-8;
29
Józs 17,1;

33
4Móz 27,1;

mintól a jáminiták családja, Jákintól a
jákiniták családja.
13 Zerákhtól a zerákhiták családja, Saultól a sauliták családja.
14 Ezek a simeoniták családjai: huszonkétezer és kétszáz.
15 Gád fiai az ő családjuk szerint:
Sefontól a sefoniták családja, Haggitól
a haggiták családja, Súnitól a súniták
családja.
16 Oznitól az ozniták családja, Éritől
az ériták családja.
17 Arodtól az aroditák családja, Arélitől az aréliták családja.
18 Ezek a Gád fiainak családjai az ő
számuk szerint negyvenezer és ötszáz.
19 Júda fiai: Ér és Onán. Ér és Onán
meghalt a Kánaán földjében.
20 És a Júda fiai pedig az ő családjuk
szerint ezek voltak: Séláhtól a séláhiták
családja, Pérectől a péreciták családja,
Zerákhtól a zerákhiták családja.
21 Pérec fiai pedig voltak: Hecrontól
a hecroniták családja; Hámúltól a
hámuliták családja.
22 Ezek a Júda családjai, az ő számuk
szerint hetvenhatezer és ötszáz.
23 Issakhár fiai az ő családjuk szerint:
Thólától a thóláiták családja; Puvától a
puviták családja.
24 Jásubtól a jásubiták családja; Simrontól a simroniták családja.
25 Ezek az Issakhár családjai az ő számuk szerint hatvannégyezer háromszáz.
26 Zebulon fiai az ő családjuk szerint: Szeredtől a szerediták családja,
Élontól az éloniták családja, Jahleéltől
a jahleéliták családja.
27 Ezek a zebuloniták családjai az ő
számuk szerint hatvanezer ötszáz.
28 József fiai az ő családjuk szerint:
Manassé és Efraim.
29 Manassé fiai: Mákirtól a mákiriták
családja. Mákir nemzette Gileádot;
Gileádtól a gileáditák családja.
30 Ezek a Gileád fiai: Jezertől a jezeriták családja, Hélektől a hélekiták családja.
31 És Aszriéltől az aszriéliták családja;
Sekemtől a sekemiták családja.
32 És Semidától a semidáták családja
és Héfertől a héferiták családja.
33 Czélofhádnak, a Héfer fiának
nem voltak fiai, hanem lányai; és
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a Czélofhád lányainak nevei ezek:
Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca.
34 Ezek a Manassé családjai és az ő
számuk ötvenkétezer és hétszáz.
35 Ezek az Efraim fiai az ő családjuk
szerint: Suthelákhtól a suthelákhiták
családja, Békertől a békeriták családja,
Tahántól a tahániták családja.
36 És ezek a Suthelákh fiai: Érántól az
érániták családja.
37 Ezek az Efraim fiainak családjai az
ő számuk szerint harminckétezer és ötszáz. Ezek a József fiai az ő családjuk
szerint.
38 A Benjámin fiai az ő családjuk szerint: Belától a belaiták családja; Asbéltől az asbéliták családja; Ahirámtól
az ahirámiták családja.
39 Sefufámtól a sefufámiták családja;
Hufámtól a hufámiták családja.
40 Bela fiai pedig Ard és Naamán voltak: Ardtól az arditák családja; Naamántól a naamániták családja.
41 Ezek a Benjámin fiai az ő családjuk
szerint, és számuk szerint negyvenötezer és hatszáz.
42 Ezek a Dán fiai az ő családjuk szerint: Suhámtól a suhámiták családja.
Ezek a Dán családjai, az ő családjuk
szerint.
43 A suhamiták minden családja az
ő számuk szerint, hatvannégyezer és
négyszáz.
44 Az Áser fiai az ő családjuk szerint:
Jimnától a jimnaiták családja; Jisvitől
a jisviták családja; Bériától a bérihiták
családja.
45 A Béria fiaitól, Hébertől a héberiták
családja, Malkiéltől a malkiéliták családja.
46 Áser lányának neve pedig Sérah
volt.
47 Ezek az Áser fiainak családjai az
ő számuk szerint ötvenháromezer és
négyszáz.
48 Nafthali fiai az ő családjuk szerint: Jakhceéltől a jakhceéliták családja,
Gúnitól a gúniták családja.
49 Jécertől a jéceriták családja; Sillémtől a sillémiták családja.
50 Ezek a Nafthali családjai az ő családjuk szerint: Az ő számuk pedig
negyvenötezer és négyszáz.
51 Ezek az Izrael fiainak megszámláltjai: hatszázegyezer hétszázharminc.

37
1Krón
7,20-27;

38
1Krón
7,6-12;

40
1Krón
8,3-4;

44
1Krón 7,30;

45
1Krón
7,30-31;

4 Mózes 26. 27.
53
1Móz 12,7;
Józs 11,23;
Józs 14,1;
Zsolt
105,44;
54
4Móz
33,54;
55
4Móz
33,54;
Józs 11,23;
Józs 14,2;

57
2Móz
6,17-20;

59
2Móz 2,1-2;
2Móz 6,20;

61
3Móz 10,2;
4Móz 3,4;
1Krón 24,2;

65
4Móz
14,28-29;
4Móz
14,34-35;
1Kor
10,5-6;

52 Szólt pedig az ÚR Mózesnek, ezt
mondva:
53 Ezeknek osztasson el az a föld örökségül, az ő neveik száma szerint.
54 Akik többen vannak, azoknak adj
nagyobb örökséget, és annak aki kevesebb lesz, kisebbítsd meg az ő örökségét; mindenkinek az ő száma szerint
adasson az ő öröksége.
55 De sorssal osztasson el a föld; az
ő atyjuk nemzetségének neve szerint
örököljenek.
56 A sors szerint osztasson annak
öröksége, mind a sok és mind a kevés
között.
57 Ezek pedig Lévi megszámláltjai az
ő családjuk szerint: Gérsontól a gérsoniták családja; Kéháttól a kéhátiták
családja; Méráritól a méráriták családja.
58 Ezek a léviták családjai: a libniták
családja, a hébroniták családja, a
makhliták családja, a músiták családja,
a kórahiták családja. Kéhát pedig nemzette Amrámot.
59 Az Amrám feleségének neve pedig
Jókebed, a Lévi lánya, akit szült Lévinek az ő felesége Egyiptomban: és aki
szülte Amrámnak Áront és Mózest, és
Miriámot az ő nővérüket.
60 És Áronnak Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár született.
61 És meghalt Nádáb és Abihu, mikor
idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt.
62 És azok száma huszonháromezer
volt, minden férfi, egyhónapos fiútól
fogva és feljebb: mert nem számlálták
az Izrael fiai közé: mivel nem adatott
nekik örökség Izrael fiai között.
63 Ezek Mózes és Eleázár pap megszámláltjai, mikor megszámlálták az
Izrael fiait a Moáb mezőségében, Jerikóval szemben, a Jordán mellett.
64 Ezek között pedig nem volt senki a
Mózes és Áron pap megszámláltjai közül, mikor megszámlálták Izrael fiait a
Sinai pusztájában.
65 Mert az ÚR mondta felőlük: Bizony
meghalnak a pusztában: és azok közül
senki nem maradt, hanem csak Káleb a
Jefunné fia, és Józsué a Nún fia.
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Czelofhád lányai örökséget kérnek Mózestől az ígéret földjén, mivel nem voltak fiai az ő atyjuknak. Isten
megparancsolja, hogy az ő atyjuk öröksé-

gét, amely megillette volna azt, a lányainak adja. Azután törvényt rendel Isten az
olyan emberek örökségéről, akiknek nincsenek fiai. Végül megmondja Isten Mózesnek, hogy meghal, és helyébe válassza
Józsuét; és Mózes így cselekszik.
1 Előálltak pedig a Czélofhád lányai, aki Héfer fia volt, aki Gileádé,
aki Mákiré, aki Manassé fia volt, a József fiának, Manassénak családja közül. Ezek pedig az ő lányainak nevei:
Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca.
2 És megálltak Mózes és Eleázár pap
előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész
gyülekezet előtt a gyülekezet sátrának
ajtajánál, ezt mondva:
3 A mi atyánk meghalt a pusztában,
aki azonban nem volt azok gyülekezetében, akik összegyűltek az ÚR ellen a Kóré gyülekezetében; hanem az
ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak
neki.
4 Miért töröltetne el a mi atyánk neve
az ő családja közül, amiért nincs neki
fia? Adj örökséget azért nekünk a mi
atyánk atyjafiai között.
5 Mózes pedig ezek ügyét az ÚR elé
vitte.
6 És felelt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
7 Igazat szólnak a Czélofhád lányai:
Bizony adj nekik örökségi birtokot az
ő atyjuk atyjafiai között, szállítsd őket
az ő atyjuk örökségébe.
8 Izrael fiainak pedig szólj, ezt mondva: Mikor valaki meghal, és nincs annak fia, akkor adjátok annak örökségét
az ő lányának.
9 Ha pedig nincs neki lánya, akkor adjátok az ő örökségét az ő atyjafiainak.
10 Ha pedig nincsenek neki atyafiai,
akkor adjátok az ő örökségét az ő atyja atyafiának.
11 Ha nincsenek az ő atyjának atyafiai, akkor adjátok az ő örökségét annak,
aki az ő családja közül hozzá közelebb
lévő atyafi, és vegye azt örökségül. Legyen pedig ez az Izrael fiainak végzett
törvényül: ahogy megparancsolta az
ÚR Mózesnek.
12 És mondta még az ÚR Mózesnek:
Menj fel az Abarim hegyére, és nézd
meg a földet amelyet az Izrael fiainak
adtam.
13 Miután megláttad azt, te is a te nem183
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4Móz
26,33;
4Móz 36,2;
Józs 17,3;

3
4Móz
14,35;
4Móz 16,1;
4Móz
26,64;

7
4Móz 36,2;

12
5Móz
32,48-49;
13
4Móz
20,24;

4 Mózes 27. 28.
14
4Móz
20,12;

16
4Móz
16,22;
Zsid 12,9;
17
1Kir 22,17;
Mt 9,36;
Mrk 6,34;
18
1Móz
40,38;
5Móz 3,21;
5Móz 34,9;
ApCsel 6,3;

21
2Móz
28,30;
3Móz 8,8;

zetségedhez gyűjtetsz, ahogy Áron
gyűjtetett, a te atyádfia.
14 Mivelhogy lázadtatok az én beszédem ellen a Czin pusztájában, a gyülekezet versengése idején, hogy engem
megszenteljetek a vizek mellett az ő
szemük előtt. Ezek a versengés vizei
Kádesnél a Czin pusztájában.
15 Szólt azért Mózes az ÚRnak, ezt
mondva:
16 Az ÚR, a minden hústest szellemének Istene, rendeljen férfit ennek a
gyülekezetnek.
17 Aki kimenjen előttük, és aki bemenjen előttük; aki kivigye őket, és aki bevigye őket, hogy ne legyen az ÚR gyülekezete olyan mint a juhok, akiknek
nincs pásztoruk.
18 És mondta az ÚR Mózesnek: Vedd
magad mellé Józsuét, a Nún fiát, a férfit, akiben szellem van, és tedd rá a kezedet.
19 És állítsd őt Eleázár pap elé és az
egész gyülekezet elé, és adj neki parancsolatokat az ő szemük előtt.
20 És add a te dicsőségedet őrá, hogy
hallgassa őt az Izrael fiainak egész
gyülekezete.
21 És ezután álljon Eleázár pap elé, és
kérdezze meg őt az Urim ítéletéről az
ÚR előtt: Az ő szava szerint menjenek
ki, és az ő szava szerint menjenek be, ő
és az Izrael minden fia vele, és az egész
gyülekezet.
22 Úgy cselekedett azért Mózes, ahogy
az ÚR parancsolta neki, mert vette
Józsuét és Eleázár pap elé állította őt,
és az egész gyülekezet elé.
23 És az ő kezét rátette, és adott neki
parancsolatokat, ahogy az ÚR szólt
Mózes által.

28

Isten parancsolatot ad a mindennapi szüntelen áldozatról, a szombat,
újhold, húsvét és pünkösd áldozatáról. Azt
is megmondja, hogy milyen állattal és hogyan áldozzanak.

1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Parancsold meg Izrael fiainak, és
mondd meg nekik: Az én áldozatomat
és kenyeremet, amelyet nekem jóillatú
áldozatul tűzzel megemésztetek, megőrizzétek, hogy a maga idejében áldozzatok nekem azokkal.
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3 És mondd meg nekik: Ez a tűzáldozat, amit áldozzatok az ÚRnak: egyesztendős hibátlan bárányokat, mindennap kettőt, a naponta szüntelen
egészen égőáldozatra.
4 Az egyik bárányt reggel áldozd meg,
a másik bárányt pedig este áldozd meg.
5 És egy efa zsemleliszt tizedrészét
minhának, amely meg lett keverve egy
hin megtört olaj negyedrészével.
6 Ez a szüntelen való egészen égőáldozat, amely a Sinai hegyen rendeltetett,
jóillatú tűzáldozatul az ÚRnak.
7 És annak italáldozata egy hin negyedrésze mindegyik bárányhoz,
amelyet a szenthajlékban adj italáldozatul, jó borból az ÚRnak.
8 A másik bárányt pedig este áldozd,
a reggeli áldozat szerint, és annak italáldozata szerint, tüzes jóillatú áldozatul az ÚRnak.
9 Szombatnapon pedig áldozz két,
egyesztendős hibátlan bárányt, olajjal kevert egy efa zsemleliszt kéttizedét
minhának, az ő italáldozatával együtt.
10 Ez a szombat egészen égőáldozata,
aminek minden szombaton meg kell
lenni a szüntelen való tűzáldozaton kívül, az ő italáldozatával együtt.
11 A ti hónapjaitok kezdetén áldozzatok az ÚRnak egészen égőáldozatot,
két fiatal tulkot, egy kost, és hét, egyesztendős hibátlan bárányt.
12 És mindegyik tulok mellé olajjal kevert egy efa zsemleliszt háromtizedét
minhának, és minden kos mellé olajjal kevert egy efa zsemleliszt kéttizedét
minhának.
13 És mindegyik bárány mellé olajjal
kevert egy efa zsemleliszt egy tizedét:
jóillatú egészen égőáldozata, tűzáldozata ez az ÚRnak.
14 Ezekhez való italáldozatok: a borból egy hin fele legyen egy tulok mellé és a hin harmadrésze egy kos mellé, és a hin harmadrésze legyen egy bárány mellé. Ez minden hónap egészen
égőáldozata, minden hónap kezdetén, az
esztendő minden hónapjában.
15 És egy kecskebakot is áldozzatok
bűnért való áldozatul az ÚRnak, a
szüntelen való áldozaton kívül, az ő
italáldozatával együtt.
16 Az első hónapban pedig, a hónap
tizennegyedik napján az Úr páskhája
van.
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29,40;
3Móz 2,1;
4Móz
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2Móz
12,18;
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23,15;
3Móz 23,5;

4 Mózes 28. 29.

18
3Móz 23,7;

17 És ennek a hónapnak tizenötödik
napján is ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.
18 Első napon szent gyülekezés legyen; semmi szolgai munkát ne cselekedjetek.
19 Tűzáldozatul pedig vigyetek egészen égőáldozatot az ÚRnak, két fiatal
tulkot, egy kost, és hét, egyesztendős
hibátlan bárányt.
20 És azok minhája olajjal kevert zsemleliszt legyen; egy efa három tizedrésze
egy tulok mellé, és két tizedrészt tegyenek egy kos mellé.
21 Minden bárány mellé egy-egy tizedrészt tegyetek, a hét bárány szerint.
22 És bűnért való áldozatul egy bakot,
a ti megtisztulásotokra.
23 A reggeli egészen égőáldozaton kívül, (amely szüntelen való egészen
égőáldozat) készítsétek ezeket:
24 Ezek szerint cselekedjetek hét napon át mindennap, jóillatú tűzáldozat kenyereként az ÚRnak; a szüntelen
való egészen égőáldozaton kívül, az ő
italáldozatával együtt.
25 A hetedik napon pedig szent gyülekezésetek legyen nektek; semmi szolgai munkát ne cselekedjetek.
26 Az első zsengék napján pedig, amikor új minhával áldoztok az ÚRnak a ti
heteitek után: szent gyülekezésetek legyen nektek; semmi szolgai dolgot ne
műveljetek.
27 Hanem áldozzatok egészen égőáldozattal jóillatul az ÚRnak, két fiatal
tulkot, egy kost, és hét, egyesztendős
bárányt.
28 És azok mellé minhának, olajjal kevert zsemlelisztet, egy efa háromtizedét egy tulok mellé, kéttizedet egy kos
mellé.
29 Mindegyik bárány mellé egy-egy tizedrészt, a hét bárány szerint.
30 Egy kecskebakot is a ti megtisztulásotokra.
31 A szüntelen való egészen égőáldozaton kívül, és annak minháján kívül
készítsétek: hibátlanok legyenek, azok
italáldozatával együtt.
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Isten megmondja milyen áldozatokkal, és milyen renddel és hogyan áldozzanak neki a hetedik hónap ünnepén,
a kürtölés, a tisztulás ünnepén, a sátoros
ünnepek napjain.

1 A hetedik hónapon pedig, a hónap
első napján szent gyülekezésetek legyen nektek: Semmi szolgai munkát
ne cselekedjetek; kürtök zengésének
napja legyen az nektek.
2 És készítsetek egészen égőáldozatot jóillatul az ÚRnak, egy fiatal tulkot, egy kost, hét, egyesztendős hibátlan bárányt.
3 És azokhoz minhának, olajjal kevert
háromtized zsemlelisztet a tulok mellé, két tizedrészt a kos mellé;
4 És egy tizedrészt mindegyik bárány
mellé, a hét bárány szerint;
5 És egy kecskebakot bűnáldozatul, a
ti megtisztulásotokra.
6 Annak a hónapnak egészen égőáldozatán és annak minháján kívül, és a
szüntelen való egészen égőáldozaton,
és annak minháján, és azok italáldozatán kívül, az ő rendjük szerint, jóillatú
egészen égőáldozatként az ÚRnak.
7 E hetedik hónap tizedik napján pedig szent gyülekezésetek legyen nektek; és sanyargassátok meg a ti lelkeiteket, semmi munkát ne végezzetek.
8 Hanem áldozzatok egészen égőáldozatot az ÚRnak jóillatul, egy fiatal tulkot, egy kost, hét, egyesztendős hibátlan bárány legyen;
9 És azok minháját olajjal kevert egy efa
zsemleliszt háromtizedét a tulok mellé; két tizedrészt az egy kos mellé.
10 Egy-egy tizedrészt mindegyik bárány mellé, a hét bárány szerint.
11 Egy kecskebakot bűnáldozatul, a
tisztulásra való áldozaton kívül, és a
szüntelen való egészen égőáldozaton,
és annak minháján, és azok italáldozatán kívül.
12 A hetedik hónap tizenötödik napján szent gyülekezésetek legyen nektek; semmi szolgai munkát ne végezzetek, és ünnepeljétek az ÚR ünnepének napját, hét napon.
13 És vigyetek fel egészen égőáldozatot jóillatú tűzáldozatként az ÚRnak,
tizenhárom fiatal tulkot, két kost, és
tizennégy, egyesztendős hibátlan bárány legyen.
14 Azok minha-áldozatát is olajjal kevert zsemlelisztből, három tizedrészt
minden tulok mellé, a tizenhárom tulok szerint, két tizedrészt mindegyik
kos mellé, a két kos szerint.
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15 És egy-egy tizedrészt minden bárány mellé, a tizennégy bárány szerint.
16 És egy kecskebakot bűnáldozatul, a
szüntelen való egészen égőáldozaton
kívül, annak minha-áldozatán és italáldozatán kívül.
17 Másnap pedig tizenkét fiatal tulkot,
két kost, tizennégy, egyesztendős hibátlan bárányt.
18 És azok minháját és italáldozatukat,
a tulkok mellé, a kosok mellé, a bárányok mellé, az ő számuk szerint, a szokás szerint.
19 És egy kecskebakot bűnáldozatul,
a szüntelen való egészen égőáldozaton, annak minháján és azok italáldozatán kívül.
20 Harmadnap pedig tizenegy fiatal
tulkot, két kost, tizennégy, egyesztendős hibátlan bárányt.
21 És azok minháját és italáldozatát, a
tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé, az ő számuk szerint, a szokás szerint;
22 És egy kecskebakot bűnáldozatul,
a szüntelen való egészen égőáldozaton, és annak minháján és italáldozatán kívül.
23 Negyednapon pedig tíz fiatal tulkot, két kost, tizennégy, egyesztendős
hibátlan bárányt.
24 Azok minháját és italáldozatát a
tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé, az ő számuk szerint, a szokás szerint;
25 És egy kecskebakot bűnáldozatul, a
szüntelen való egészen égőáldozaton,
annak minháján és italáldozatán kívül.
26 És ötödnapon kilenc fiatal tulkot,
két kost, tizennégy, egyesztendős hibátlan bárányt;
27 És azok minháját és italáldozatát, a
tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé, azok száma szerint, a szokás szerint.
28 És egy bakot bűnáldozatul, a szüntelen való egészen égőáldozaton, annak minháján és italáldozatán kívül.
29 És hatodnapon nyolc tulkot, két
kost, tizennégy, egyesztendős hibátlan bárányt.
30 És azok minháját és italáldozatát a
tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé, az ő számuk szerint, a szokás szerint;
31 És egy kecskebakot bűnáldozatul,
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a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül, annak minháján és italáldozatán kívül.
32 És hetedik napon hét tulkot, két
kost, tizennégy, egyesztendős hibátlan bárányt.
33 És azok minháját és italáldozatát a
tulkok mellé, a kosok mellé és a bárányok mellé, az ő számuk szerint, a szokás szerint;
34 És egy bakot bűnáldozatul, a szüntelen való egészen égőáldozaton kívül,
annak minháján és italáldozatán kívül.
35 Nyolcadnapon szent ünnepetek legyen nektek, semmi szolgai munkát ne
végezzetek;
36 Hanem áldozzatok egészen égőáldozatot az ÚRnak, egy tulkot, egy
kost, hét, egyesztendős hibátlan bárányt.
37 Azok minháját és italáldozatát, a tulok mellé, a kos mellé, és a bárányok
mellé, az ő számuk szerint, a szokás
szerint;
38 És egy bakot bűnáldozatul, a szüntelen való egészen égőáldozaton, annak minháján és italáldozatán kívül.
39 Ezeket áldozzátok az ÚRnak az ünnepeiteken, azokon kívül amiket fogadásból és amit szabad akaratból áldoztok, az egészen égőáldozataitokkal,
minháitokkal és italáldozataitokkal, és
a hálaadó áldozataitokkal együtt.
40 És megmondta Mózes az Izrael fiainak mindazokat, amiket az ÚR parancsolt Mózesnek.
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3Móz
23,36;
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Isten törvényt rendel az olyan fogadásokról, amelyekkel az ember elkötelezte magát, férfiak, lányok, asszonyok,
özvegyek, és férfitól elküldött asszonyok fogadásáról.
1 És szólt Mózes az Izrael fiai nemzetsége fejeinek, ezt mondva: Ez az a beszéd, amelyet parancsolt az ÚR:
2 A férfi mikor fogadást fogad az
ÚRnak, vagy esküvel kötelezi magát, meg ne szegje az ő beszédét, hanem úgy cselekedjen ahogy az ő szájából kijött.
3 A leány pedig ha fogadást fogad az
ÚRnak, vagy kötésre kötelezi magát az
ő atyja házában az ő leányságában;
4 És hallja az ő atyja az ő fogadását
vagy kötelezését, amit az ő lelkére kö-

2
5Móz
23,21;

4 Mózes 30. 31.
tött, és nem szól arra az atyja: akkor
minden fogadása megáll, és minden
kötése megáll, amit a lelkére kötött.
5 Hogyha pedig az ő atyja felbontja azt
azon a napon amelyen hallotta: semmi
fogadása és kötése, amit kötött az ő lelkére nem áll meg, és az ÚR megbocsátja neki: mert az ő atyja bontotta fel.
6 Ha pedig férjhez megy a leány és úgy
kötelezi magát fogadással, vagy amit
az ő ajkaival mondott, amivel kötelezte az ő lelkét;
7 És hallja az ő férje, és azon a napon
amelyen hallotta, és hallgat arról: akkor megállnak az ő fogadásai és kötései, amelyeket az ő lelkére kötött.
8 Hogyha azon a napon pedig amelyen hallja a férje, és felbontja azt: semmivé teszi az ő fogadását, amellyel kötelezte magát, és az ő ajkai szavát, amivel kötelezte az ő lelkét; és az ÚR megbocsátja neki.
9 Az özvegyasszony pedig és az elűzött minden fogadása, amivel kötelezte az ő lelkét, megáll.
10 Ha pedig az ő férje házában tesz fogadást, vagy esküvel kötelezi valami
kötésre az ő lelkét,
11 Ha hallotta az ő férje és hallgat arról, és nem bontja fel: akkor megáll
minden fogadása és minden kötése,
amit az ő lelkére kötött.
12 Ha pedig a férje mindenestől erőtlenné teszi azokat azon a napon amelyen hallotta: semmi ami az ő ajkain
kijött, és az ő fogadása, és az ő lelke
kötése nem áll meg; az ő férje erőtlenné tette azokat, és az ÚR megbocsátja neki.
13 Minden fogadását és minden esküvel tett kötését az ő lelke megsanyargatására, a férje tegye erőssé, és a férje tegye azt erőtlenné.
14 Hogyha bizony hallgat arról a férje egyik naptól fogva másnapig, akkor megerősíti minden fogadását vagy
minden kötését, amelyek rajta vannak;
megerősíti azokat, mert hallgatott arról azon a napon amelyen hallotta.
15 Hogyha bizony felbontja azokat miután hallotta: ő hordozza az ő bűne
büntetését.
16 Ezek azok a rendelések amelyeket
parancsolt az ÚR Mózesnek, a férfi és
az ő felesége között, az ő atyja és lánya

között az ő gyermekségében az ő atyja házában.
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Az Isten parancsolata szerint Mózes
elküld a midianiták országára az izraeliták közül tizenkétezer válogatott férfit,
akik az egész országot megrabolják. A férfiakat és az asszonyokat levágják, a lányokat
megtartják, minden jószágot, marhájukat,
gazdagságukat elhozzák. Mózes szétosztja
azok között, akik a hadban voltak, és a többi
izraelita között. Mindegyik részből az Istennek ajándékot vesz, amelyet a papoknak
és lévitáknak ad. Azontúl a hadnagyok is
adnak ajándékot Istennek.

1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Állj bosszút Izrael fiaiért a midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatsz.
3 Szólt azért Mózes a népnek, és mondta: Készüljenek közületek a férfiak a
harcra, akik a midianiták ellen mennek, hogy az ÚR bosszúját megfizessék a midianitákon.
4 Minden nemzetségből válasszatok ezret-ezret: hogy az Izrael minden
nemzetségéből küldjetek a harcra.
5 Ezért az Izrael ezreiből ezret választottak mindegyik nemzetségéből, és tizenkétezer felkészült a harcra.
6 És elküldte őket Mózes, minden
nemzetségből ezret-ezret a harcra,
őket és velük Fineást, az Eleázár pap
fiát a harcba; a szent edények és a zengőkürt az ő kezében voltak.
7 És harcoltak Midián ellen, ahogy
az ÚR megparancsolta Mózesnek, és
minden férfit megöltek.
8 A Midián királyait is megölték, azok
levágott népeivel együtt: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt és Rebát, Midián öt
királyát; és Bálámot, a Beór fiát is megölték fegyverrel.
9 És fogságba vitték az Izrael fiai a
midiániták feleségeit és azok kisdedeit,
és azok minden barmát és minden juhát és minden vagyonát elprédálták.
10 És minden városukat az ő lakhelyük szerint, és minden házukat megégették tűzzel.
11 És elvittek minden ragadományt
és minden prédát, mind emberekből,
mind barmokból.
12 Mózeshez és Eleázár paphoz vitték,
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és Izrael fiainak gyülekezetéhez a rabokat és a prédát, és a ragadományokat a táborba, ami a Moáb mezőségén
volt a Jordán mellett, Jerikóval szemben.
13 Kiment azért Mózes és Eleázár pap,
és a gyülekezet minden fejedelme eléjük, a táboron kívül.
14 És megharagudott Mózes a had vezetőire, az ezredek fejeire és a századok fejeire, akik visszajöttek a harcból.
15 És mondta nekik Mózes: Minden
asszonyt életben tartottatok?
16 Íme ők adtak okot az Izrael fiainak
a Bálám tanácsából, hogy vétkezzenek
az ÚR ellen a Peór dolgában: és csapás
lett az ÚR gyülekezetében.
17 Most azért öljetek meg a kisdedek
közül minden fiút; és minden asszonyt
öljetek meg, aki férfit ismert férfival
való hálással.
18 Minden lánygyermeket pedig, akik
nem háltak férfival, tartsátok életben
magatoknak.
19 Ti pedig maradjatok a táboron kívül hét napig; mindenki aki lelket ölt
és aki hullát érintett, tisztítsa meg magát harmad- és hetednapon, ti és a ti
foglyaitok.
20 Minden ruhát és minden bőreszközt, és minden kecskeszőrből készített dolgot, és minden faedényt tisztítsatok meg magatokkal együtt.
21 És mondta Eleázár pap a vitézeknek, akik elmentek ebbe a hadba: Ez a
törvény rendelése, amit az ÚR parancsolt Mózesnek:
22 Az aranyat és ezüstöt, a rezet, a vasat, az ónt és ólmot.
23 Mindent ami tűri a tűzet, vigyetek át a tűzön és megtisztul, de a tisztítás vizével is tisztítsák meg; és mindent ami a tüzet nem tűri, vízzel mossák meg.
24 A ruháitokat mossátok meg a hetedik napon, és tiszták lesztek: és azután
menjetek be a táborba.
25 Szólt még az ÚR Mózesnek, és
mondta:
26 Vedd számba az elfogott prédát,
minden embert és minden barmot, te
és Eleázár pap, és a gyülekezet atyáinak fejei.
27 És oszd a prédát két részre, a hadakozók között, akik erre a harcra kimentek, és az egész gyülekezet között.
188

28 És a hadakozó férfiaktól vegyél
részt az ÚRnak, akik erre a harcra kimentek, ötszázból egy lelket az emberek közül és a barmok közül, és a szamarak közül, és a juhok közül.
29 Azoknak fele részéből vegyetek, és
abból adjatok Eleázár papnak, felemelt
ajándékul az ÚRnak.
30 Az Izrael fiainak járó fele részből
egy foglyot vegyél ötvenből az emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden baromból, és add azokat a lévitáknak akik őrzik az ÚR sátrának rendjét.
31 És úgy cselekedett Mózes és Eleázár
pap, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek.
32 És az a zsákmány, a préda maradéka, amit felprédált a hadakozó nép,
hatszázhetvenötezer juh.
33 És hetvenhétezer ökör.
34 És hatvanegyezer szamár.
35 Emberi lelkek pedig, a lányok közül
akik nem ismertek férfival való hálást,
minden lélek, harminckétezer.
36 Fele volt pedig azok része, akik a
harcra kimentek: szám szerint háromszázharminchétezer és ötszáz juh.
37 Az ÚR része pedig a juhokból: hatszáz és hetvenöt volt.
38 És az ökör száma: harminchatezer;
és azokból az ÚR része: hetvenkettő.
39 És a szamarak száma: harmincezer
és ötszáz; azokból az ÚR része: hatvanegy.
40 És az emberi lelkek száma: tizenhatezer; azokból pedig az ÚR része: harminchét lélek.
41 És Mózes az ÚR felemelt ajándék
részét Eleázár papnak adta, ahogy az
ÚR parancsolta Mózesnek.
42 És az Izrael fiainak fele részéből,
amit Mózes elvett az osztás után a
hadba vonult férfiaktól.
43 (A gyülekezetre eső rész pedig: háromszázharminchétezer és ötszáz juh
volt;
44 És az ökör: harminchatezer;
45 És a szamarak száma: harmincezer
és ötszáz;
46 Az emberi lélek pedig: tizenhatezer.)
47 Az Izrael fiaira eső fele részből Mózes vett egy foglyot ötvenből, az emberekből és a barmokból, és azokat a lévitáknak adta, akik őrzik az ÚR sátrá-

41
4Móz 18,8;
4Móz
18,19;

4 Mózes 31. 32.

53
5Móz
20,14;

nak rendjét, ahogy az ÚR parancsolta
Mózesnek.
48 És Mózeshez járultak az elöljárók,
akik a sereg ezrei előtt jártak, ezredesek és századosok.
49 És mondták Mózesnek: A te szolgáid megszámlálták a hadakozó férfiakat, akik a kezünk alatt voltak, és senki közülünk el nem veszett.
50 Ezért hoztunk az ÚRnak ajándékot
ki-ki amit talált, aranyedényeket, karékességet, aranypereceket, gyűrűket,
fülbevalót, nyakláncokat, a mi lelkünk
megtisztítására az ÚR előtt.
51 Mózes és Eleázár pap elvette az aranyat tőlük, és minden készített ékszert.
52 És minden arany, amit az ÚRnak
felemelt áldozatul vittek, tizenhatezer
hétszáz és ötven siklus volt, amit az ezredesek és századosok vittek.
53 A harcoló férfiak közül ki-ki amit
magának zsákmányolt.
54 És mikor elvette Mózes és Eleázár
pap az aranyat az ezredesektől és századosoktól, bevitték azt a gyülekezet
sátrába, az Izrael fiainak az ÚR előtt
való emlékezetére.

32

Rúben és Gád nemzetsége, és a
Manassé nemzetségének fele, a Jordán vize mellett lévő tartományt maguknak kérik, mivel alkalmasnak ítélik azt a
baromtartásra. Akiket először Mózes keményen megdorgál. Miután arra kötelezték magukat, hogy fegyveresen elmennek
az ő atyafiaikkal az ígéret földjének bevételére, nekik adja Mózes azt a földet, és a
Manassé fiainak adja a Gileád egy részét.

1
4Móz
21,32;
Józs 13,25;
Ésa
16,8-9;
Jer 50,19;

5
1Móz
19,19;
Ruth 2,10;

1 Rúben fiainak és Gád fiainak pedig
igen sok barma volt, és mikor látták a
Jázér földjét és a Gileád földjét, hogy
az a hely marhatartásra való hely:
2 Ezért Gád fiai és Rúben fiai elmentek,
és szóltak Mózesnek és Eleázár papnak, és a gyülekezet fejedelmeinek, ezt
mondva:
3 Atárót és Díbon, Jázér és Nimra, Hesbon és Elealé, Sebám, Nébó és Béon:
4 A föld amelyet megvert az ÚR az Izrael gyülekezete előtt, baromtartó föld;
és a te szolgáidnak sok marhája van.
5 És mondták: Hogyha kedvet találtunk a te szemeid előtt, adasson ez a
föld a te szolgáidnak örökségül; ne vigyél minket át a Jordánon.

6 Mózes pedig felelt a Gád fiainak és
Rúben fiainak: Vajon méltó dolog-e,
hogy a ti atyátokfiai harcba menjenek,
ti pedig itt maradjatok?
7 És miért idegenítitek el az Izrael fiai
szívét attól, hogy átmenjenek a földre,
amelyet az ÚR adott nekik?
8 Így cselekedtek a ti atyáitok, mikor elküldtem őket Kádes-Bárneából,
hogy megnézzék azt a földet;
9 Mert felmentek egészen az Eskol völgyéig, és megnézték a földet, és elidegenítették az Izrael fiai szívét attól,
hogy bemenjenek arra a földre, amelyet az ÚR adott nekik.
10 Azért felgerjedt az ÚR haragja azon
a napon, és megesküdött, ezt mondva:
11 Bizony nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból,
húszesztendőstől fogva és feljebb, azt
a földet, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel
nem jártak tökéletesen énutánam;
12 Kivéve a kenizeus Kálebet a Jefunné
fiát, és Józsuét a Nún fiát, mert tökéletesen jártak az ÚR után.
13 És felgerjedt az ÚR haragja Izraelre,
és bujdostatta őket a pusztában negyven esztendeig, amíg megemésztetett
az egész nemzetség, amely gonoszt
cselekedett az ÚR szemei előtt.
14 És íme, feltámadtatok az atyáitok
helyett, bűnös emberek sarjadékai,
hogy az ÚR haragja hevét még inkább
felgerjesszétek Izrael ellen.
15 Hogyha elhajlotok az Ő követésétől, ismét azt teszi, hogy elhagyja Izraelt e pusztában, és elvesztitek mind ez
egész népet.
16 És közelebb mentek hozzá, és
mondták: A mi barmainknak aklokat
csinálunk itt, és a mi kicsinyeinknek
városokat;
17 Mi pedig fegyvert fogunk és Izrael fiai előtt készséggel megyünk, amíg
be nem visszük őket az ő helyükre; a
mi gyermekeink a kerített városokban
maradnak, a föld lakosai miatt.
18 Vissza nem jövünk addig a mi házainkhoz, amíg nem birtokolja Izrael fiai
közül ki-ki az ő örökségét.
19 Mert nem veszünk mi részt az örökségből velük a Jordánon túl és tovább,
mert megvan a mi örökségünk a Jordánon innen, napkelet felől.
20 És mondta nekik Mózes: Ha ezt a
189

8
4Móz 13,3;
5Móz 1,22;

11
4Móz
14,28;
5Móz 1,35;

4 Mózes 32. 33.

28
Józs 1,13;
Józs 4,12;

33
5Móz 3,12;
Józs 13,8;
Józs 22,4;

dolgot megcselekszitek, és ha készek
lesztek fegyveresen elmenni az ÚR
előtt a harcra:
21 És mindnyájan átmentek fegyveresen a Jordánon az ÚR előtt, míg kiűzi
az Ő ellenségeit maga elől;
22 És a föld meghódol az ÚR előtt, és
azután tértek vissza, akkor ártatlanok
lesztek az ÚR előtt és Izrael előtt: és
ez a föld lesz nektek örökségül az ÚR
előtt.
23 Hogyha nem így cselekedtek, íme
az ÚR ellen vétkeztek; és tudjátok
meg, hogy a ti bűnötök büntetése megtalál titeket!
24 Építsetek azért városokat magatoknak és a ti gyermekeiteknek, és a ti juhaitoknak aklokat; de amit megfogadtatok, azt cselekedjétek meg.
25 Gád fiai és Rúben fiai szóltak Mózesnek, ezt mondva: A te szolgáid úgy
cselekednek, ahogy az én uram parancsolta.
26 A mi kicsinyeink és a mi feleségeink, a mi juhaink és minden barmaink
a Gileád városaiban legyenek;
27 A te szolgáid pedig átmennek
mindnyájan fegyveres kézzel a hadba
az ÚR előtt, ahogy az én uram szól.
28 És Mózes parancsolt felőlük, Eleázár papnak és Józsuénak, a Nún fiának
és Izrael fiai nemzetségéből való atyák
fejeinek.
29 Mondta nekik Mózes: Ha átmennek
veletek a Gád fiai és a Rúben fiai a Jordánon, mindnyájan fegyveres kézzel a
hadba az ÚR előtt, és a föld a birtokotokba vettetik előttetek: adjátok nekik
a Gileád földjét örökségül.
30 Ha pedig nem mennek át veletek
fegyveres kézzel, akkor veletek legyen
örökségük a Kánaán földjén.
31 És feleltek a Gád fiai és a Rúben fiai,
ezt mondva: Amit mondott az ÚR a te
szolgáidnak, úgy cselekszünk.
32 Mi átmegyünk fegyveres kézzel az
ÚR előtt a Kánaán földjére, hogy miénk legyen a mi örökségünk birtoka a
Jordánon innen.
33 Nekik adta azért Mózes, tudniillik a
Gád fiainak és a Rúben fiainak és a József fiának, Manassé fél nemzetségének, Szihonnak az emoreusok királya
országát, és Ógnak, a Básán királya országát; azt a földet az ő városaival, az
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ő határaival, annak a földnek városait
körös-körül.
34 És Gád fiai megépítették Dibont és
Ataróthot, és Aroért,
35 És Atróth, Sofánt, és Jázért, és Jogbehát,
36 És Beth-Nimrát, és Beth-Haránt, kerített városokat, juhaklokkal együtt.
37 A Rúben fiai pedig megépítették
Hesbont és Elealét, és Kirjáthaimot,
38 És Nébót és Baál-Meont, azok neveit megváltoztatva, és Sibmát. És adtak
neveket, megváltoztatva a városok neveit, amiket építettek.
39 Mákirnak, a Manassé fiának fiai
Gileádba mentek, és bevették azt, és
kiűzték az emoreust aki abban volt.
40 Azért Mózes Gileádot Mákirnak
adta, a Manassé fiának, és abban lakott.
41 Mert Jáir is, a Manassé fia, elment és
bevette Gileád falvait, és azokat Jáir falvainak hívta.
42 Nóbah is elment és bevette Kenáthot
és annak faluit, és azt Nóbáhnak hívta
az ő nevéről.

39
1Móz
50,23;

33

Mózes megszámlálja Izrael fiait,
Egyiptomtól fogva egészen Kánaán
földjéig lévő szállásukig, és Isten megparancsolja nekik, hogy a kananeusokat űzzék ki, azok bálványait rontsák le. Fenyegeti őket, hogy a kananeusok közül ne hagyjanak.
1 Ezek Izrael fiainak szállásai, akik kijöttek Egyiptom földjéből az ő seregeik
szerint, Mózes és Áron keze által.
2 (Megírta pedig Mózes az ő kijövetelüket az ő menetelük szerint, az ÚR parancsa szerint.) Ezek az ő menetelük,
az ő kijövetelük szerint:
3 Az első hónapban elindultak Rameszeszből, az első hónap tizenötödik
napján, a páskha utáni napon jöttek ki
az izraeliták hatalmas kézzel, az egész
Egyiptom szeme láttára.
4 (Az egyiptombeliek pedig temették
azokat akiket megölt az ÚR közülük,
minden elsőszülöttjüket; az ő isteneiken is ítéletet tett az ÚR.)
5 És elindultak Izrael fiai Rameszeszből,
és tábort jártak Szukkótban.
6 Elmenve pedig Szukkótból tábort
jártak Ethámban, ami a puszta végén
van.

2
5Móz 31,9;
Zsolt 56,9;

3
2Móz
12,37;

6
2Móz
13,20;

4 Mózes 33.
7
2Móz 14,2;
8
2Móz
15,22-23;

9
2Móz
15,27;

11
2Móz 16,1;

14
2Móz 17,1;
15
2Móz 19,1;
16
4Móz
11,34-35;

30
5Móz 10,6;

7 Elmenvén Ethámból befordultak
Pihahiróthba, ami Baál-Czefon előtt
van, és tábort jártak Migdol előtt.
8 Elmenve pedig Pihahiróthból, átmentek a tenger közepén a pusztába;
és mentek háromnapi járásra az Ethám
pusztáján; és tábort jártak Márában.
9 Elmenve pedig Márából, Élimbe jutottak; Élimben pedig volt tizenkét
kútfő és hetven pálmafa; és ott tábort
jártak.
10 És elmenve Élimből, tábort jártak a
Vörös tenger mellett.
11 Elmenve pedig a Vörös tengertől,
tábort jártak a Szin pusztájában.
12 És elmenve a Szin pusztájából, tábort jártak Dofkában.
13 És elmenve Dofkából, tábort jártak
Alúsban.
14 És elmenve Alúsból, tábort jártak
Refidimben, ahol nem volt a népnek
inni való vize.
15 Azért elmenve Refidimből, tábort
jártak a Sinai pusztájában.
16 Elmenve pedig a Sinai pusztájából,
tábort jártak Kibrót-Thaavában.
17 És elmenve Kibrót-Thaavából, tábort jártak Haserótban.
18 És elmenve Haserótból, tábort jártak Rithmában.
19 Elmenve pedig Rithmából, tábort
jártak Rimmon-Pérecben.
20 Elmenve pedig Rimmon-Pérecből,
tábort jártak Libnában.
21 Elmenve pedig Libnából, tábort jártak Risszában.
22 És elmenve Risszából, tábort jártak
Kehélátban.
23 Ismét elmenve Kehélátból, tábort
jártak a Séfer hegyénél.
24 És elmenve a Séfer hegyétől, tábort
jártak Haradában.
25 És elmenve Haradából, tábort jártak
Makhélótban.
26 És elmenve Makhélótból, tábort jártak Tháhátban.
27 Elmenve pedig Tháhátból, tábort
jártak Thárakhban.
28 Elmenve Thárakhból, tábort jártak
Mitkában.
29 És elindultak Mitkából, és tábort
ütöttek Hasmonában.
30 És elmenve Hasmonából, tábort jártak Móserótban.
31 És elmenve Móserótból, tábort jártak Bené-Jaakánban.

32 És elmenve Bené-Jaakánból, tábort
jártak Hór-Hagidgádban.
33 És elmenve Hór-Hagidgádból, tábort jártak Jotbathában.
34 Elmenve pedig Jotbathából, tábort
jártak Abronában.
35 Elmenve pedig Abronából, tábort
jártak Esion-Gaberben.
36 És elmenve Esion-Gaberből, tábort
jártak a Czin pusztájában, ami Kádes.
37 És elmenve Kádesből, tábort jártak
a Hór hegyénél, az Edom földjének határában.
38 Felment pedig Áron pap a Hór hegyére az ÚR beszéde szerint, és ott
meghalt a negyvenedik esztendőben,
ahogy Izrael fiai Egyiptom földjéből
kijöttek, az ötödik hónapban, a hónap
első napján.
39 Áron pedig száz és huszonhárom
esztendős volt, mikor meghalt a Hór
hegyén.
40 Meghallotta pedig a kananeus,
Arad királya (ő pedig dél felől lakott
a Kánaán földjén), hogy az Izrael fiai
közelednek.
41 És elmenve a Hór hegyétől, tábort
jártak Zalmonából.
42 Elmenve pedig Zalmonából, tábort
jártak Púnonban.
43 És elmenve Púnonból, tábort jártak
Obothban.
44 Ismét elmenve Obothból, tábort jártak Ijé-Abárimban, a Moáb határában.
45 És elmenve Ijé-Abárimból, tábort
jártak Dibon-Gádban.
46 Ismét elmenve Dibon-Gádból, tábort jártak Almon-Diblathaimban.
47 És elmenve Almon-Diblathaimból,
tábort jártak az Abarim hegységnél,
Nébóval szemben.
48 És elmenve az Abarim hegyeitől, tábort jártak a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jerikóval szemben.
49 Azután tábort jártak a Jordán mellett, Beth-Jesimóthtól fogva egészen
Abel-Sittimig, a Moáb mezőségében.
50 Szólt pedig az ÚR Mózesnek a
Moáb mezőségében, a Jordán mellett,
Jerikóval szemben, ezt mondva:
51 Szólj Izrael fiainak és mondd meg
nekik: Mikor átmentek a Jordánon a
Kánaán földjére:
52 Űzzétek ki a föld minden lakosát a
színetek elől, és veszítsétek el minden
képeiket, és minden öntött bálványké191

36
4Móz 20,1;
37
4Móz
20,22;
38
4Móz
20,25;
5Móz
32,50;

40
4Móz 21,1;

41
4Móz 21,4;

43
4Móz
21,10;

49
4Móz 25,1;
Józs 2,1;

52
5Móz 7,2-3;

4 Mózes 33. 34.

54
4Móz
26,54;

55
Józs 23,13;
Bír 2,3;

peiket veszítsétek el, és minden magaslatukat rontsátok le!
53 Űzzétek ki annak a földnek népét és
lakjatok abban, mert nektek adtam azt
a földet, hogy örökségül bírjátok azt.
54 Örökségül bírjátok pedig azt a földet sorsvetés által a ti családjaitok szerint: akik sokan vannak, azoknak nagyobbítsátok meg az örökségüket, és
akik kevesebben vannak, azoknak kisebb örökséget adjatok; azon a helyen legyen mindenki öröksége ahova
a sorsa esik; az atyáitok nemzetségei
szerint osszátok az örökséget.
55 Ha pedig nem űzitek ki annak a
földnek lakosait a színetek elől, akkor
ez lesz, hogy akiket meghagytok közülük, tüskeként lesznek a szemetekben
és tövisként az oldalatokban, és ellenségeitek lesznek nektek a földön amin
laktok.
56 És ahogy gondoltam, hogy cselekszem velük, úgy cselekszem veletek.

34

Isten megmondja az izraelitáknak
a Kánaán földjének határait, és annak elosztására a hadnagy mellé és a főpap
mellé minden nemzetségből egy-egy főembert rendel.

2
1Móz
15,16-21;
5Móz 1,7-8;
Zsolt
78,55;
3
Józs 15,1;

1 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
2 Parancsold meg Izrael fiainak, és
mondd meg nekik: Mikor bementek a
Kánaán földjére; (ez a föld, ami örökségül esik nektek, tudniillik a Kánaán
földje az ő határai szerint),
3 Legyen nektek a dél felől lévő rész
a Czin pusztájától fogva Edom határáig; legyen nektek a dél felől való határotok a Sós tenger végétől fogva napkelet felől.
4 És kerül titeket a határ dél felől
egészen az Akrabbimusok hágójáig, és átmegy egészen Czinig, és kimegy Kádes-Barneáig; és onnan megy
Hazár-Adárig, és átmegy egészen
Azmonig.
5 És kerül titeket a határ Azmontól
fogva Egyiptom folyóvizéig, ahol a határnak vége lesz, napnyugat felé.
6 A ti napnyugati határotok pedig a
nagy tenger lesz; ez a határ nektek a
napnyugati határotok lesz.
7 A ti északi határotok pedig ez lesz: a
nagy tengertől fogva jegyezzétek magatoknak határul a Hór hegyét.
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8 És a Hór hegyétől fogva jegyezzétek határul azt a földet, amin Hamáthba
mennek, és annak a határnak kimenetele Zedádig lesz.
9 És onnan kimegy a határ Zifronig, és
a határ vége Hazar-Enán lesz. Ez a ti
északi határotok lesz.
10 És jegyezzétek magatoknak a napkeleti határt Hazar-Enántól fogva
Sefámig.
11 És alámegy a határ Sefámtól fogva
egészen Ribláig, Ainnak napkelet felől
lévő részéről; és alámegy ez a határ, és
megy a Kinnéreth tenger partja mellé,
napkelet felé.
12 És alámegy ez a határ a Jordán vizére, és ennek a határnak vége a Sós tenger lesz. Ez a ti földetek, az ő határai
szerint körös-körül.
13 Mózes megparancsolta pedig Izrael fiainak, ezt mondva: Ez a föld amit
sors által fogtok örökségül bírni, és az
ÚR amit parancsolt, hogy adjak kilenc nemzetségnek és a fél nemzetségnek;
14 Mert elvették a rúbeniták fiai nemzetsége az ő atyáik háza szerint, a
gáditák fiai nemzetsége az ő atyáik
háza szerint, és a Manassé fél nemzetsége, elvették az ő örökségüket.
15 Két nemzetség és egy fél nemzetség
elvette az ő örökségét a Jordánon innen, Jerikóval szemben napkelet felől.
16 Szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
17 Ez azoknak a férfiaknak nevei, akik
örökségül fogják nektek elosztani a földet: Eleázár pap és Józsué, a Nún fia.
18 És minden nemzetség közül egyegy fejedelmet vegyetek magatok mellé, annak a földnek örökségként való
elosztására.
19 A férfiak nevei pedig ezek: a Júda
nemzetségéből Káleb, a Jefunné fia.
20 A Simeon fiainak nemzetségéből
Sámuel, az Ammihud fia.
21 A Benjámin nemzetségéből Elidád,
a Kiszlon fia.
22 A Dán fiainak nemzetségéből Bukki
fejedelem, a Jógli fia.
23 A József fia közül, a Manassé fiainak nemzetségéből Hanniél fejedelem,
az Efód fia.
24 Az Efraim fiainak nemzetségéből
Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
25 És a Zebulon fiainak nemzetségéből, Elizáfán fejedelem, a Párnak fia.

17
Józs 14,1;

4 Mózes 34. 35.
26 És az Issakhár fiainak nemzetségéből, Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
27 És az Áser fiainak nemzetségéből,
Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
28 És a Nafthali fiainak nemzetségéből, Pédahél fejedelem, az Ammihud
fia.
29 Ezek azok akiknek megparancsolta
az ÚR, hogy örökséget osszanak Izrael
fiainak a Kánaán földjén.

35

Isten parancsolja Izrael fiainak,
hogy adjanak a lévitáknak negyvennyolc várost, mind mezővel együtt, hogy
azokban lakjanak; amelyek közül hat város
menedékváros lesz, ahová a gyilkos menekülhet, amíg annak dolgát a törvény szerint megítélik. Isten a gyilkosság büntetéséről való törvényeket rendel, amiben megparancsolja, hogy a gyilkostól pénzt ne vegyenek el, hogy azzal kiválthatná halálát a
gyilkos.

2
Józs 21,2;

6
5Móz
4,41-43;
Józs 21,21;

1 És szólt az ÚR Mózesnek a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jerikóval
szemben, ezt mondva:
2 Parancsold meg Izrael fiainak, hogy
adjanak a lévitáknak az ő örökségükből városokat, amelyekben lakjanak;
és adjatok a lévitáknak majorokat a városok mellett körben.
3 Hogy azokban a városokban lakjanak, és a majorokban legyen az ő barmuk, jószáguk és mindenféle állatuk.
4 És azoknak a városoknak majorjai,
amelyeket a lévitáknak adtok, minden
város falától fogva és azon kívül, ezer
singnyire legyenek a város körül.
5 Mérjetek ezért a városon kívül, napkelet felől kétezer singet, dél felől is
kétezer singet, és napnyugat felől kétezer singet, és észak felől kétezer singet, és a város legyen középen. Ez legyen minden város majorjának mértéke.
6 A városok közül pedig, amiket a lévitáknak adtok, hat város legyen menedékváros, hogy oda meneküljön
aki embert ölt; és azokon felül adjatok
negyvenkét várost.
7 Minden város, amiket adnotok kell a
lévitáknak, negyvennyolc város, azok
majorjával együtt.
8 És amely városokat az Izrael fiainak
örökségéből adtok, attól, akinek több
van, többet vegyetek, és attól, akinek

kevesebb van, kevesebbet vegyetek;
mindegyik az ő örökségéhez képest,
amit birtokol, adjon az ő városai közül
a lévitáknak.
9 És szólt az ÚR Mózesnek, ezt mondva:
10 Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nekik: Mikor átmentek a Jordánon a
Kánaán földjére:
11 Rendeljetek magatoknak városokat,
amelyek köztetek menedékvárosok legyenek, hogy oda meneküljön aki embert ölt, aki akaratlanul ölt meg valakit.
12 És nektek azok a városok menedékül legyenek a bosszúálló ellen, és aki
embert ölt, ne haljon meg amíg ítéletre
nem áll a gyülekezet elé.
13 Amely városokat pedig odaadtok,
hogy azok menedékvárosok legyenek,
hat város legyen.
14 Három várost adjatok a Jordánon
innen, és három várost adjatok a Kánaán földjén; menedékvárosok legyenek.
15 Az Izrael fiainak és a jövevénynek,
és a közöttük lakóknak, az a hat város
legyen menedékül, hogy odafusson
az, aki megölt valakit akaratlanul.
16 Ha pedig valaki vaseszközzel üt
meg valakit és az meghal, gyilkos az;
bizony haljon meg a gyilkos.
17 Ha kézből dobja meg kővel, hogy
meghaljon, és az meghal, gyilkos az;
bizony haljon meg az a gyilkos.
18 Vagy ha kézből fával üti meg, hogy
meghaljon és az meghal, gyilkos az; bizony haljon meg az a gyilkos.
19 A vérrokon álljon bosszút, az ölje
meg a gyilkost; mikor rátalál, az ölje
meg azt.
20 Ha gyűlöletből taszítja meg őt, vagy
szándékosan hajít rá valamit úgy,
hogy meghal;
21 Vagy ha ellensége volt és megüti
őt a kezével, és meghal: bizony haljon meg az aki őt ütötte: mert gyilkos;
a vérrokon álljon bosszút, az ölje meg a
gyilkost mikor rátalál.
22 Ha pedig akaratlanul, gyűlölet nélkül taszítja meg őt; vagy nem szándékosan hajít rá akármilyen eszközt;
23 Vagy akármilyen követ, amitől
meghalhat, látatlanul ráejt úgy, hogy
belehal, pedig azelőtt nem volt az ő ellensége, sem nem kereste annak vesztét:
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11
5Móz 19,2;
Józs 20,2;

12
5Móz 19,6;
Józs 20,9;

14
5Móz 4,41;
5Móz
19,8-10;
Józs 20,8;

20
5Móz
19,11;

4 Mózes 35. 36.

25
4Móz
35,28;

29
5Móz 17,6;
5Móz
19,15;

24 Akkor tegyen ítéletet a gyülekezet
az emberölő közt és a bosszúálló vérrokon közt, ez ítéletek szerint.
25 És mentse ki a gyülekezet azt a gyilkost a bosszúálló vérrokon kezéből, és
a gyülekezet küldje vissza azt a menedékvárosba amelybe menekült, és lakjon abban amíg a főpap meghal, aki a
szentség olajával megkenetett.
26 Ha pedig kimegy az a gyilkos a menedékváros határából amelybe szaladt;
27 És a bosszúálló vérrokon a menedékváros határán kívül találja őt, és a
bosszúálló vérrokon megöli a gyilkost:
nem lesz a vére őrajta;
28 Mert a menedékvárosban kell laknia a főpap haláláig; a főpap halála
után térjen vissza a gyilkos az öröksége földjére.
29 És legyenek ezek nektek ítéletre
való rendelések a ti nemzetségeitek
szerint, minden lakhelyeteken.
30 Mindenkit aki embert öl, a tanúbizonyságok szavára öljék meg a gyilkost; de csak egy tanú nem lehet tanú
egy ember ellen, hogy meghaljon.
31 De ne vegyetek váltságot olyan
gyilkostól, aki megérdemli, hogy meghaljon: hanem bizony haljon meg.
32 Se pedig ne vegyetek váltságot attól
aki a menedékvárosba szaladt, de haza
menne lakni a földjébe, amíg a főpap
meg nem hal.
33 Hogy meg ne fertőzzétek azt a földet, amelyben lesztek, mert az ilyen
vér megfertőzi a földet: és a föld nem
lesz tiszta a vér miatt, ami azon ki lett
ontva, hanem annak vére kiontása által, aki kiontotta azt.
34 Ne fertőzzétek meg azért azt a földet, amelyben laktok és amelyben én
lakozom, mert én vagyok az ÚR, aki az
Izrael fiai közt lakozom.

36

Isten megparancsolja, hogy a
Chelofhád lányai az ő nemzetségükből való férfiakhoz menjenek, hogy az
örökség meg ne szakadjon. Isten törvényt
rendel, hogy minden lány, akinek öröksége van a Kánaán földjén, az ő nemzetségéből valóhoz menjen, hogy az örökség egyik
nemzetségről a másikra ne szakadjon.

1 Mózeshez mentek pedig az atyák fejedelmei a Gileád fiainak nemzetségé194

ből, aki Mákirnak, Manassé fiának fia
volt, a József fiainak nemzetségéből,
és szóltak Mózes előtt és az Izrael fiai
atyáinak fejedelmei előtt.
2 És mondták: Az én uramnak megparancsolta az ÚR, hogy sors által adja
azt a földet örökségül Izrael fiainak;
egyúttal az ÚR azt is megparancsolta
az én uramnak, hogy a mi atyánkfiának, Czélofhádnak örökségét adja az ő
lányainak.
3 Akik ha Izrael fiai közül valami más
nemzetség fiaihoz mennek feleségül:
elszakad az ő örökségük a mi atyáink örökségétől és odaadják azt annak
a nemzetségnek örökségéhez, akikhez
feleségül mennek; és a mi örökségünk
megkisebbedik.
4 És mikor eljön az Izrael fiai szabadságának esztendeje, azaz a kürtzengés
ideje, az ő örökségük akkor is annak a
nemzetségnek örökségéhez szakad
akikhez feleségül mennek: és így a mi
atyáink nemzetségének örökségéből
vétetik el azok öröksége.
5 Parancsolt azért Mózes Izrael fiainak
az ÚR beszéde szerint, ezt mondva: A
József fiainak nemzetsége igazat szól.
6 Ez az amit az ÚR parancsolt a Czélofhád lányai felől, ezt mondva: Akihez feleségül akarnak menni, azokhoz
menjenek, de csak az ő atyjuk nemzetsége háznépéből valóhoz menjenek feleségül.
7 Hogy el ne szakadjon az Izrael fiainak öröksége egyik nemzetségtől a
másik nemzetségre: hanem az Izrael
fiai közül ki-ki ragaszkodjon az atyja
nemzetségének örökségéhez.
8 És minden lány, aki örökséget birtokol az Izrael fiainak nemzetségei közül, az ő atyja nemzetségének háznépéből valóhoz menjen feleségül, hogy
az Izrael fiai örökségként birtokolják,
ki-ki az ő atyja örökségét.
9 És ne szálljon az örökség egyik nemzetségről a másik nemzetségre, hanem
az Izrael fiainak mindegyik nemzetsége ragaszkodjon az ő örökségéhez.
10 Ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek, úgy cselekedtek a Czélofhád
lányai.
11 Mert Makhla, Thirca, és Hogla, és
Milkha, és Nóa, Czélofhád mindegyik
lánya az ő atyjuk bátyjaihoz mentek feleségül.

2
4Móz
26,55-56;
4Móz 27,7;
4Móz
33,54;
Józs
17,3-4;

10
4Móz 27,1;

4 Mózes 36. - 5 Mózes 1.
12 Azokhoz akik a József fiai voltak,
Manassé fiainak háznépe közül; és
azok öröksége az ő atyjuk nemzetségének háznépéé lett.

13 Ezek a parancsolatok és az ítéletek,
amelyeket az ÚR parancsolt Mózes által az Izrael fiainak, a Moáb mezőségén
a Jordán mellett, Jerikóval szemben.

MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE

melyet magyarul a Törvény summája könyvének
nevezünk
A deuteronomium
Mózes ebben a könyvben először az elmúlt dolgokat beszéli el röviden. Azután az Isten törvényét adja elő, és azt nagyon serényen magyarázza nekik, és annak megtartására int. Ebben a könyvben egybe van foglalva a kijöveteltől fogva a negyvenedik esztendő utolsó havának története.

1

Mózes elbeszéli röviden a Hóreb hegyétől fogva a Kádes-Barneáig történt dolgokat; a kémek kiküldését, hogy kémleljék
ki Kánaán földjét, és az Isten végzését a hitetlenek ellen.

4
4Móz
21,24;
4Móz
21,33;

1 Ezek az igék, amelyeket szólt Mózes
az egész Izraelnek a Jordánon innen
a pusztában, a sík mezőségen a Vörös tengerrel szemben, Párán és Tófel,
és Lábán és Hazéróth, és Dizaháb között.
2 Tizenegy napi járóföldre a Hórebtől
fogva, a Szeir hegye után, KádesBarneáig.
3 Történt pedig a negyvenedik esztendőben, a tizenegyedik hónapban,
a hónap első napján, szólt Mózes az
Izrael fiainak egészen úgy, ahogy az
ÚR parancsolt neki azok felől.
4 Miután megverte Szihont az emoreusok királyát, aki Hesbonban lakott,
és Ógot a Básán királyát Edreiben, aki
Astharótban lakott:
5 A Jordánon innen, a Moáb földjén,
Mózes kezdte magyarázni a törvényt,
ezt mondva:
6 A mi URunk Istenünk szólt nekünk
a Hóreben, ezt mondva: Elég ideig laktatok e hegy alatt;
7 Forduljatok meg és induljatok útra,
és menjetek az emoreusok hegyére és
annak minden szomszéd vidékeire, a
mezőségre, és a hegyes-völgyes földre: és délfelé, és a tenger partjaira: a
kananeusok földjére és a Libanonra, a
nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóig.

8 Íme a földet amely előttetek van,
nektek adtam; menjetek be és bírjátok azt a földet, amelyről megesküdött
az ÚR a ti atyáitoknak, Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákobnak, hogy azt nekik
adja, és utánuk az ő magvuknak.
9 És mondtam nektek abban az időben, ezt mondva: Nem viselhetlek egymagam titeket;
10 A ti URatok Istenetek megsokasított titeket annyira, hogy olyan sokan
vagytok ti most mint az ég csillagai.
11 Atyáitok URa Istene sokasítson meg
ezerszerte titeket inkább, mint ahányan most vagytok, és áldjon meg titeket, ahogy ígérte nektek!
12 Hogyan viseljem egymagam a ti
dolgaitokat és terheiteket, és a ti pereskedéseiteket?
13 Adjatok magatok közül bölcs és értelmes embereket, és a ti nemzetségetek közül ismert férfiakat, hogy őket
elöljáróitokká tegyem.
14 És feleltétek nekem, és mondtátok:
Jó dolog amit mondtál, hogy azt cselekedjük.
15 Ezért a ti nemzetségeitek fejeit, a
bölcs embereket és ismerteket kiválasztottam, és őket fejedelmekké, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké,
tizedesekké és a ti nemzetségetek között lévő tiszttartókká tettem.
16 És abban az időben a ti bíráitoknak
megparancsoltam, ezt mondva: Hallgassátok meg a ti atyátokfiai ügyét és
ítéljetek igazat, a férfi közt és atyjafia
közt, és a jövevénye közt is.
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8
1Móz
15,18;
1Móz
17,7-8;

9
2Móz
18,18;

16
5Móz
16,18-19;
Jn 7,24;

5 Mózes 1.
17
3Móz
19,15;
1Sám 16,7;
Péld 24,23;
Jak 2,1;

23
4Móz
13,2-3;
4Móz 32,8;
24
4Móz
13,23;

26
4Móz 14,2;

28
4Móz
13,29;

30
2Móz 14,14;

17 Ne legyetek személyválogatók az
ítéletben: ahogy a kicsit, úgy a nagyot
is hallgassátok meg; ne féljetek senki
személyétől, mert az ítélet az Istené;
ami pedig nehéznek tűnik nektek, hozzátok elém és meghallgatom azt.
18 És abban az időben megparancsoltam nektek mindent amit cselekednetek kell.
19 Elindulva pedig a Hóreb hegyétől,
egészen bejártuk azt a nagy és rettenetes pusztát, amit láttatok az emoreusok
hegye után; ahogy a mi URunk Istenünk parancsolta nekünk; és végre eljutottunk Kádes-Barneáig.
20 És megmondtam nektek: Eljutottatok az emoreusok hegyéig, amit a mi
URunk Istenünk ad nekünk.
21 Íme megadta a te URad Istened ezt
a földet; menj fel, bírd azt, ahogy megmondta neked atyáid URa Istene; ne
félj és meg ne rettenj!
22 Ti pedig mindnyájan énhozzám jöttetek és mondtátok: Küldjünk el embereket magunk előtt és kémleljék ki
nekünk a földet, és hozzanak nekünk
hírt arról az útról amin felmenjünk, és
a városokról amikbe menjünk.
23 És tetszett nekem ez a dolog, és választottam közületek tizenkét embert,
minden nemzetségből egy-egy embert.
24 Akik elindultak és felmentek arra a
hegyre, és az Eskól völgyéig mentek és
kikémlelték azt a földet.
25 És hoztak a kezeikbe annak a földnek gyümölcséből; és hírt hoztak nekünk, és mondták: Jó az a föld amit a
mi URunk Istenünk ad nekünk.
26 De ti nem akartatok felmenni; hanem lázadtatok a ti URatok Istenetek
parancsolata ellen.
27 És zúgolódtatok a ti sátraitokban,
ezt mondva: Mivelhogy gyűlöl minket az ÚR, azért hozott ki minket
Egyiptom földjéből, hogy minket az
emoreus kezébe adjon, hogy minket
elveszítsen.
28 Hová mennénk mi fel? A mi atyánkfiai megrettentették a mi szíveinket, ezt
mondva: Az a nép nagyobb és magasabb nálunk, a városok nagyok és az
égig vannak megerősítve; sőt, Anák fiakat is láttunk ott!
29 Akkor mondtam nektek: Ne rettegjetek és ne féljetek azoktól;
30 A ti URatok Istenetek lesz az aki
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előttetek megy, Ő hadakozik értetek
egészen úgy, ahogy cselekedett veletek Egyiptomban a ti szemeitek előtt.
31 És ahogy a pusztában, ahol láttad,
hogyan hordozott téged a te URad Istened, ahogy hordozni szokta az ember az ő fiát, az egész úton amin jártatok, amíg erre a helyre eljutottatok.
32 Azonban nem hittetek a ti URatoknak Isteneteknek,
33 Aki előttetek járt az úton, hogy helyet nézzen nektek ahol tábort járnátok; éjjel tűzben, hogy világosságot adjon nektek az útra amin járnátok, és
felhőben nappal.
34 Meghallotta pedig az ÚR a beszédetek szavát, és megharagudott és megesküdött, ezt mondva:
35 E gonosz nemzetség közül egy ember sem látja meg azt a jó földet, amelyről megesküdtem, hogy a ti atyáitoknak adom.
36 Kivéve Kálebet a Jefunné fiát; ő
meglátja azt és neki adom azt a földet amit taposott, és az ő fiainak, azért
mert tökéletesen járt az ÚR után.
37 Még rám is megharagudott az ÚR
miattatok, ezt mondva: Te sem mész
be oda!
38 Józsué a Nún fia, aki előtted áll, ő
megy be oda; azért biztasd őt, mert ő
osztja el azt a földet Izraelnek örökségül.
39 És a kicsinyeitek pedig akikről
mondtátok, hogy prédára lesznek, és a
fiaitok akik nem tudnak még most sem
jót, sem gonoszt, azok mennek be oda:
nekik adom azt és ők bírják azt.
40 Ti pedig forduljatok vissza és menjetek a pusztába, a Vörös tenger útján.
41 És azt feleltétek, és azt mondtátok
nekem: Vétkeztünk az ÚR ellen, mi
felmegyünk és hadakozunk egészen
úgy, ahogy parancsolta nekünk a mi
URunk Istenünk: és mindenki felkötötte a maga harci fegyverét, és készek
voltatok felmenni arra a hegyre.
42 Az ÚR pedig mondta nekem:
Mondd meg nekik: Fel ne menjetek és
ne harcoljatok: mert én nem vagyok
köztetek; hogy meg ne verettessetek a
ti ellenségeitektől.
43 És megmondtam nektek ezeket, de
nem hallgattatok meg; sőt, inkább az
ÚR beszéde ellen lázadtatok és vakmerően felmentetek a hegyre.
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44 Ezért kijött elétek az emoreus, aki
azon a hegyen lakik, és megkergetett
titeket, ahogy a méhek szokták cselekedni: és vágtak titeket Szeirben, egészen Hormáig.
45 És visszatérve onnan sírtatok az ÚR
előtt, és nem hallgatta meg az ÚR a ti
szavatokat, és nem figyelt rátok.
46 És Kádesben laktatok több napig, a
napok száma szerint maradtatok ott.

2

Mózes elbeszéli, hogyan tiltotta meg Isten a népnek, amikor az ígéret földje felé
fordultak a negyvenedik esztendőben, hogy
ne ártsanak az Ézsau maradékának, akiket
edomitáknak hívtak; és az ammonitáknak
és a moábitáknak, akik a Lót fiaitól származtak. Utoljára a Szihon király elleni hadakozást beszéli el.

5
1Móz 36,8;

1 Azután megfordultunk, és abba a
pusztába mentünk a Vörös tenger útján, ahogy az ÚR szólt nekem; és több
napig kerülgettük a Szeir hegyét.
2 És így szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
3 Eleget kerülgettétek már ezt a hegyet, forduljatok észak felé.
4 És a népnek parancsold meg, ezt
mondva: Ti majd átmentek a ti atyátokfiainak, az Ézsau fiainak határán
akik Szeirben laknak; bár félnek tőletek, mégis vigyázzatok, hogy őket ne
bántsátok.
5 Ne ingereljétek őket, mert nem adok
az ő földjükből nektek egy talpalatnyit
sem, mert Ézsaunak adtam a Szeir hegyét örökségül.
6 Pénzen vásároljatok tőlük ételt, hogy
egyetek, és még vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy igyatok,
7 Mert a te URad Istened megáldott téged a te kezed minden munkájában és
tudja, hogy ezen a nagy pusztán jársz;
most már negyven esztendeje veled
van a te URad Istened, és semmiben
sem szűkölködtél.
8 És átmentünk a mi atyánkfiai között,
az Ézsau fiai között akik Szeirben laktak, a puszta útján Eláthtól és ÉsionGábertől fogva. Azután megfordultunk és átmentünk a Moáb pusztájának útjára.
9 És mondta az ÚR nekem: Ne hadakozz Moáb ellen és ne ingereld őt haddal: mert nem adok az ő földjéből ne-

ked semmi örökséget, mert a Lót fiainak adtam Art örökségül.
10 (Emeusok laktak abban azelőtt,
nagy nép, sok és magas mint az anákok.
11 Óriásoknak állították őket is mint az
anákokat, a moábiták pedig emeknek
hívták őket.
12 Szeirben pedig horeusok laktak azelőtt, de az Ézsau fiai kiűzték és elveszítették őket az ő színük elől, és azok
helyén laknak, ahogy Izrael is cselekedett az ő öröksége földjén, amelyet az
ÚR adott nekik.)
13 Most keljetek fel és menjetek át a
Záred patakján; és átmentünk a Záred
patakján.
14 Az idő pedig, ameddig mentünk
Kádes-Barneától fogva, amíg átmentünk a Záred patakján, harmincnyolc
esztendő; amíg a harcoló férfiak egész
nemzedéke kiveszett a táborból, ahogy
megesküdött az ÚR nekik.
15 Ezenfelül az ÚR keze is rajtuk volt,
hogy elveszítse őket a táborból, amíg
ők mindenestől kipusztulnak.
16 Miután pedig minden harcoló férfi
bizony elpusztult a nép közül,
17 Szólt az ÚR hozzám, ezt mondva:
18 Te ma átmész a Moáb határán, Ar
felé,
19 És mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket: mert nem adok neked az
Ammon fiainak földjéből semmi örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt
örökségül.
20 (Óriások földjének tartották azt is;
óriások laktak azon régen, akiket az
ammoniták zanzummimoknak hívtak.
21 Ez a nép nagy, sok és magas mint az
anákok, de kivesztette őket az ÚR előlük, és birtokukba vették őket, és az ő
helyükben laknak;
22 Ahogy az Ézsau fiaival is cselekedett akik Szeir hegyén laknak, akik elől
kivesztette a horeusokat, hogy birtokolják azok örökségét, és lakjanak
azoknak helyén mind e mai napig.
23 Az aveusokat pedig akik Házerimben laktak egészen Gázáig, a káftoreusok akik kijöttek Káftorból, kivesztették és azok helyén laknak.)
24 Keljetek fel azért, induljatok és költözzetek át az Arnon patakján; Nézd:
kezedbe adtam Szihont, Hesbon kirá197
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lyát, az emoreust és annak földjét; foglald el és harcolj ellene.
25 E mai napon kezdem rábocsátani a
tőled való rettegést és félelmet teelőtted minden népre, akik az ég alatt vannak: és félni fognak előtted és rettegni,
akik a te híredet hallják.
26 Ezért követeket küldtem a Kedemót
pusztából a hesbonbeli királyhoz,
Szihonhoz, békés beszéddel ezt üzenve:
27 Hadd menjek át a te földeden! Csak
az országúton megyek, nem hajlok sem
jobbra, sem balra.
28 Élelmet pénzen adj nekem, hogy
egyek; vizet is pénzen adj nekem, hogy
igyak; csak gyalog megyek át.
29 Ahogy az Ézsau fiai cselekedtek velem akik Szeirben laknak; és a
moábiták akik Arban laknak; amíg
a Jordánon arra a földre átköltözöm
amit a mi URunk Istenünk ad nekünk;
30 De Szihon, Hesbon királya nem
akarta, hogy átmenjünk rajta, mert
megkeményítette a te URad Istened
az ő szellemét, és engedetlenné tette
az ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt,
ahogy most nyilván látod.
31 És azt mondta nekem az ÚR: Nézd,
elkezdtem a birtokodba adni Szihont
és az ő földjét; foglald el azt örökségül,
hogy az ő földje örökséged legyen.
32 Ezért kijött Szihon elénk Jahácba
egész népével együtt, hogy megvívjon velünk.
33 De a mi URunk Istenünk a kezünkbe adta őt, és levágtuk őt és az ő fiait
egész népével együtt.
34 Bevettük minden városát is abban
az időben, és lerontottuk azokat mind:
sem férfiakat, sem asszonyokat, sem a
kicsinyeket nem hagytuk életben.
35 Csak a barmokat prédáltuk el magunknak a városok zsákmányaival
együtt, amiket bevettünk.
36 Aróertől fogva, amely az Arnon patakjának partján van, és a völgyben
lévő várostól fogva egészen Gileádig;
egy város sem volt amely megmenekült volna előlünk: Mindazokat a mi
URunk Istenünk adta a birtokunkba.
37 De az Ammon fiainak földjéhez
nem közelítettél, sem a Jabbók patak
egész mellékéhez, sem a hegyen lévő
városokhoz, és semmihez amelyektől
a mi URunk Istenünk eltiltott.
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Mózes elbeszéli az Óg királya fölötti diadalt, és a megszerzett föld elosztását a
Rúben, Gád és Manassé fél nemzetsége között. Utal a Józsué fejedelemségének megválasztására, és saját könyörgését az ígéret földje látásáért, de Isten nem hallgatta meg.

1 Megfordulva pedig felmentünk Básán útján, és kijött elénk a básánbeli
Óg király egész népével együtt, hogy
megvívjon velünk Edreiben.
2 De az ÚR mondta nekem: Ne félj tőle,
mert a kezedbe adtam őt egész népével és földjével együtt; és úgy cselekedj
vele, ahogy cselekedtél Szihonnal, az
emoreusok királyával aki Hesbonban
lakott.
3 Kezünkbe adta a mi URunk Istenünk
a básánbeli Óg királyát is egész népével együtt, és annyira megvertük őt,
hogy nem maradt maradéka.
4 Abban az időben megvertük minden
városát; nem volt olyan város amit el
nem vettünk volna tőlük: hatvan várost, az Argób minden tartományát, a
básánbeli Óg király országát.
5 Mindezek a városok pedig magas
kőfalakkal voltak megerősítve, kapukkal és zárakkal, kivéve sok egyéb kőfal
nélküli várost.
6 És fegyverre hánytuk őket, ahogy a
hesbonbeli Szihon királlyal cselekedtünk; fegyverre hánytunk minden várost és levágtuk a férfiakat, asszonyokat és a kisdedeket.
7 De minden barmot és a város minden ragadományát elprédáltuk magunknak.
8 Azért elvettük ezt a földet abban az
időben az emoreusok két királya kezéből, amely a Jordánon innen volt, az
Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig.
9 (A szidonbeliek a Hermont Sirionnak
hívják, és az emoreusok Szénirnek hívják.)
10 A sík mezőség minden városát és
egész Gileádot, és egész Básánt Szalkáig és Edreiig, amelyek az Óg országának városai Básánban.
11 Mert csak Óg, a Básán királya maradt meg a többi óriás közül: Íme, az
ő ágya vaságy, és nem itt Rabbátban
az Ammon fiainál van? Aminek kilenc
sing a hosszúsága és négy sing a szé-
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lessége, a férfi könyök mértéke szerint.
12 Azt a földet pedig amit akkor bevettünk örökségül Aróertől fogva, ami az
Arnon patak mellett van, és a Gileád
hegyének felét, és annak városait, a
Rúben és Gád nemzetségeinek adtam.
13 Gileád maradékát pedig és az egész
Básánt, Óg király országát, a Manassé
fél nemzetségének adtam, Argób
minden tartományát egész Básánnal
együtt, amit óriások földjének hívtak.
14 Jair, Manassé fia elfoglalta Argób
egész tartományát, a gessuriták
és maakátiták határáig; és azokat
Básánnal együtt az ő nevéről nevezte
Jair faluinak mind a mai napig.
15 Mákirnak pedig Gileádot adtam.
16 A rúbenitáknak és a gáditáknak pedig adtam Gileádtól fogva az Arnon
patakjáig, a patak közepéig, és határát
a Jabbók patakjáig ami az Ammon fiainak határa.
17 A síkságot a Jordánnal és határával együtt, a Kinnerettől fogva a síkság
tengeréig, a Sóstengerig, a Piszga hegy
alatt lévő forrásokig, napkelet felé.
18 És parancsoltam akkor nektek, és
mondtam: A ti URatok Istenetek adta
nektek ezt a földet, hogy birtokoljátok
azt: azért felfegyverkezve menjetek át
a ti atyátok fiai előtt, az Izrael fiai előtt,
mindenki aki hadakozásra való.
19 Csak a ti feleségeitek és kicsinyeitek, és a ti barmaitok (mert tudom,
hogy sok barmotok van) maradjanak
a városaitokban, amiket nektek adtam.
20 Amíg nyugalmat ad az ÚR a ti
atyátokfiainak, ahogy nektek, és birtokolják ők is azt a földet, amelyet a
ti URatok Istenetek ad nekik a Jordánon túl; azután térjetek vissza, ki-ki az
ő örökségébe amit nektek adtam.
21 Józsuénak is parancsoltam abban az
időben, és mondtam: Szemeiddel láttad mindazokat, amit a ti URatok Istenetek cselekedett azzal a két királlyal;
így cselekszik az ÚR minden országgal
amin átmész.
22 Ne féljetek tőlük, mert a ti URatok
Istenetek lesz az aki hadakozik értetek.
23 Könyörögtem is az ÚRnak abban az
időben, ezt mondva:
24 Uram ISTEN, Te kezdted megmutatni a szolgádnak a Te nagyságodat
és a Te erős kezedet! Mert ki az Isten

a mennyben és a földön, aki cselekedhetné a Te cselekedeteidet a Te erőd
szerint?
25 Engedd meg kérlek, hogy átmenjek
és megláthassam azt a jó földet, amely
a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet,
és a Libanont!
26 Megharagudott rám az ÚR miattatok, ezért nem hallgatott meg, hanem
ezt mondta az ÚR nekem: Legyen elég
ez neked, ne szólj nekem többet azután
erről a dologról!
27 Menj fel a Piszga hegy tetejére, és
emeld fel a te szemeidet napnyugat
felé és észak felé, dél felé és napkelet
felé, és lásd meg a szemeiddel, mert
nem mész át a Jordánon.
28 Hanem parancsold meg Józsuénak,
és bátorítsd meg őt és erősítsd meg őt,
mert ő megy át e nép előtt, és ő adja
birtokuk alá a földet amelyet látsz.
29 Így maradtunk a völgyben, mely
Beth-Peórral szemben van.
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Mózes inti az izraelitákat, hogy az Isten nagy irgalmasságát, kegyelmességét, jóvoltát, hatalmasságát és a bűn ellen
való nagy haragját gondolják meg, és az
Ő parancsolatait megtartsák; Őt ismerjék
egyedül igaz Istennek és Őneki szolgáljanak. Inti őket, hogy a bálványimádástól oltalmazzák meg magukat. Ezután Mózes a
Jordán vizén túl lévő szabad városokat elrendeli az Isten parancsolata szerint.

1 Most azért, ó Izrael, hallgasd meg a
rendeleteket és az ítéleteket amelyekre én tanítalak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek; hogy éljetek és bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet atyáitok URa Istene ad nektek.
2 Ne tegyetek az igéhez amelyet én parancsolok nektek, és el ne vegyetek abból: hogy megőrizzétek a ti URatok Istenetek parancsolatait, amelyeket én
parancsolok nektek.
3 Szemeitekkel láttátok amit az ÚR
cselekedett Baal-Peór miatt: mert minden férfit aki a Baal-Peór után ment, elvesztette a te URad Istened közüled.
4 Ti pedig akik ragaszkodtatok a ti
URatokhoz Istenetekhez, mindnyájan
éltek a mai napig.
5 Nézzétek, megtanítottalak titeket e
rendeletekre és ítéletekre, ahogy megparancsolta nekem az én URam Iste199
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nem, hogy úgy cselekedjetek azon a
földön amelyre bementek, hogy örökségül bírjátok azt.
6 Ezért őrizzétek meg azokat és aszerint
cselekedjetek: mert ez a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik
hallják mindezeket a rendeléseket, és
ezt mondják: Bizony bölcs ez a nép, értelmes és nagy nemzet ez!
7 Mert melyik nagy nemzet olyan,
amelyhez olyan közel volna az Isten
mint a mi URunk Istenünk mihozzánk mindenben, melyekért hozzá kiáltunk?
8 És melyik nagy nemzet az amelynek
olyan igaz rendeletei és ítéletei lennének, mint ez az egész törvény amelyet
én adok ma elétek?
9 De oltalmazd meg magad és nagyon
őrizd meg a te lelkedet, hogy valahogy el ne felejtkezz azokról a dolgokról, amelyeket láttak a te szemeid: és el
ne távozzanak a te szívedből egész életedben: és tanítsd meg azokra a te fiaidat, és a te fiaid fiait.
10 El ne felejtkezz arról a napról, amelyen a te URad Istened előtt álltál a
Hóreben, amikor azt mondta nekem
az ÚR: Gyűjtsd egybe nekem a népet,
hogy hallják az én beszédeimet, amelyeket tanuljanak meg, és engem féljenek egész életükben amíg ezen a földön élnek, és az ő gyermekeiket is tanítsák meg.
11 Ezért előjöttetek és megálltatok a
hegy alatt: a hegy pedig tűzzel égett
egészen az ég közepéig, sötétség, felhő
és homályosság volt.
12 És szólt az ÚR nektek a tűz közepéből: az Ő beszédének szavát ti is hallottátok, de alakot nem láttatok, csak
szózat volt.
13 És kijelentette nektek az Ő szövetségét amelyet parancsolt, hogy tartsátok meg azt a tíz igét, melyeket két kőtáblára írt.
14 Nekem is megparancsolta az ÚR abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelésekre és ítéletekre, hogy
azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy birtokoljátok azt.
15 Ezért jól oltalmazzátok meg a ti lelketeket: mert nem láttatok semmilyen
alakot azon a napon, amikor szólt nektek az ÚR a tűz közepéből a Hóreben.
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16 Hogy arra ne vetemedjetek, hogy
faragott képet vagy valami bálvány
alakot csináljatok magatoknak, férfinak vagy asszonynak formáját,
17 Vagy akármilyen földi állat formáját, vagy akármilyen égen repdeső madár formáját.
18 Vagy akármilyen, a földön csúszómászó állat formáját, vagy akármilyen,
a föld alatt, a vízben lévő halnak formáját.
19 Se pedig a szemeidet fel ne emeld
az égre, hogy látva a napot, a holdat és
a csillagokat, az ég minden seregét, és
el ne csábulj, és meg ne hajtsd magad
azoknak, és ne szolgáld azokat, melyeket a te URad Istened közölt minden
néppel az egész ég alatt.
20 Titeket pedig az ÚR magához fogadott és kihozott titeket a vaskemencéből, Egyiptomból, hogy legyetek neki
örökös népe, ahogy e mai napon vagytok.
21 De az ÚR megharagudott rám miattatok és megesküdött, hogy nem megyek át a Jordánon, és nem megyek
arra a jó földre, amelyet a te URad Istened ad neked örökségül.
22 Én ezért meghalok ezen a földön, és
nem megyek át a Jordánon; ti pedig átmentek és bírjátok azt a jó földet.
23 Vigyázzatok, hogy a ti URatok Istenetek szövetségéről, amelyet kötött
veletek, valahogy el ne felejtkezzetek,
csinálva magatoknak faragott képet
vagy akármilyen alakot, ahogy megparancsolta neked a te URad Istened.
24 Mert az ÚR a te Istened megemésztő tűz, féltőn szerető Isten.
25 Mikor fiakat és unokákat nemzel,
és megvénültök azon a földön, és elvetemedtek, és faragott képet csináltok
akármilyen alakra és gonoszul cselekszetek a te URad Istened szemei előtt,
haragra ingerelve Őt:
26 Bizonyságul hívom ellenetek ezen a
napon az eget és a földet, hogy bizony
hamar elvesztek a földről amelyre átmentek a Jordánon, hogy birtokoljátok
azt; nem laktok azon hosszú ideig, hanem kétség nélkül elvesztek róla.
27 És az ÚR szétszór titeket a népek
közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé az
ÚR visz titeket.
28 És szolgáltok ott olyan isteneknek,
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2Móz
20,4-5;
2Móz 32,7;
Zsolt
106,19-20;
Róm 1,23;

20
2Móz 19,5;

21
5Móz 1,37;
5Móz 3,26;
5Móz 31,2;
5Móz 34,4;

24
2Móz 20,5;
2Móz
34,14;
5Móz 5,9;
5Móz 6,15;
5Móz 9,3;
Zsid 12,29;

27
5Móz
28,62;
5Móz
28,64;
28
Zsolt
115,4;
Zsolt
135,15;

5 Mózes 4. 5.

35
5Móz
32,39;
Ésa 45,5;
Ésa 45,18;
Ésa 45,22;
Mrk 12,29;
Mrk 12,32;

37
2Móz 13,3;
2Móz 13,9;
2Móz
13,14;

amiket emberi kéz csinált, fának és kőnek, amik nem látnak és nem hallanak,
nem esznek és nem szagolnak.
29 De ha onnan megkeresed a te URadat Istenedet: megtalálod Őt, mikor
teljes szívedből és teljes lelkedből keresed Őt.
30 Mikor nyomorúságban leszel és
megtalálnak téged mindezek a dolgok
az utolsó napokban, ha megtérsz a te
URadhoz Istenedhez és hallgatsz az Ő
szavára:
31 (Mert irgalmas Isten az ÚR, a te Istened), nem hagy el téged, sem el nem
veszít téged, sem el nem felejtkezik a
te atyáid szövetségéről, amelyről megesküdött nekik.
32 Mert tudakozz most az elmúlt
időkről amelyek előtted voltak, attól
a naptól fogva amelyen Isten az embert megteremtette ezen a földön, az
ég egyik szélétől fogva a másik széléig, hogy történt-e olyan mint ez a nagy
dolog, vagy hallatszott-e olyan mint ez
a dolog?
33 Hallotta-e valamelyik nép a tűz közepéből szóló Istennek szavát, ahogy
te hallottad, mégis életben volna?
34 Vagy próbálta-e Isten, hogy elmenjen és válasszon magának népet más
nép közül, próbákkal, jelekkel, csodákkal, haddal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral és rettenetes dolgokkal úgy, ahogy értetek cselekedett a ti
URatok Istenetek Egyiptomban a szemetek láttára?
35 Csak neked mutattatott meg, hogy
megtudd: az ÚR az Isten, nincs több
rajta kívül!
36 Az égből hallatta veled az Ő szavát, hogy tanítson téged; a földön pedig megmutatta neked azt a nagy tüzét, és hallottad az Ő beszédét a tűz
közepéből.
37 És mivel szerette a te atyáidat és kiválasztotta az ő magvukat őutánuk,
és kihozott téged az Ő arcával és az Ő
nagy erejével Egyiptomból.
38 Hogy a nálad nagyobb és erősebb
népeket kiűzze előled, hogy bevigyen
téged, és az ő földjüket örökségül adja
neked, ahogy e mai napon látod.
39 Tudd meg ezért ezen a napon, és
tartsd szívedben: Hogy csak az ÚR az
Isten fent az égben és lent a földön, és
nincs több!

40 Ezért tartsd meg az Ő rendeléseit és
az Ő parancsolatait, amiket én parancsolok ma neked, hogy jó dolgod legyen neked és a te fiaidnak teutánad
minden időben, és hogy meghosszabbítsd életedet azon a földön, amit a te
URad Istened ad neked.
41 Akkor elválasztott Mózes három
várost a Jordánon innen, napkelet felé;
42 Hogy oda meneküljön az olyan
gyilkos, aki tudatlanságból ölte meg
az ő felebarátját és azelőtt nem gyűlölte őt, hogy meneküljön ezekből a városokból az egyikbe, és éljen.
43 Tudniillik Bezert a pusztában, a
rúbeniták térfelén, és Rámótot Gileádban a gáditáknak, és Gólánt Básánban
Manassénak.
44 Ez pedig a törvény, amelyet Mózes
adott az Izrael fiai elé.
45 Ezek a bizonyságtételek, a rendelések és az ítéletek, amiket Mózes szólt
Izrael fiainak, mikor Egyiptomból kijöttek.
46 A Jordánon innen a völgyben,
Beth-Peórral szemben, a hesbonbeli
Szihonnak, az emoreusok királyának
földjén, akit megvert Mózes és Izrael
fiai, mikor Egyiptomból kijöttek.
47 És elfoglalták az ő földjét, és a
básánbeli Óg királynak földjét, az
emoreusok két királyának földjét, akik
a Jordánon innen napkelet felől laktak.
48 Aróertől fogva, amely az Arnon patakjának partján van, a Sion hegyéig,
amely a Hermon;
49 És minden mezőséget a Jordánon
innen napkelet felé, a puszta tengeréig, a Piszga hegy alatti forrásokig.

41
4Móz 35,6;
4Móz
35,14;

43
Józs 20,8;
Józs 21,27;
Józs 21,38;

46
4Móz
21,24;
5Móz 1,4;

47
4Móz
21,33;
5Móz 3,3;

5

Mózes előadja Izrael fiainak Isten tíz
parancsolatát, és inti őket, hogy az ő
ígéretük és fogadásuk szerint, ha őt az Istentől vezetőül kérték, akkor engedelmeskedjenek neki és az ő szavát fogadják meg.

1 És szólította Mózes egész Izraelt, és
mondta nekik: Hallgasd meg Izrael a
rendeléseket és az ítéleteket, amiket
én ezen a napon a ti hallásotokra szólok: tanuljátok meg azokat és őrizzétek
meg, cselekedve azokat!
2 A mi URunk Istenünk szövetséget
kötött velünk a Hóreben.
3 Nem csak a mi atyáinkkal kötötte az
ÚR ezt a szövetséget, hanem mivelünk
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2
2Móz 19,5;

5 Mózes 5.

5
2Móz
19,16;
2Móz
20,18;
6
2Móz 20,2;
Zsolt
81,11;

8
3Móz 26,1;

9
2Móz 20,5;
2Móz 34,7;
2Móz
34,14;
Jer 32,18;

11
3Móz
19,12;
Mt 5,33;
12
1Móz 2,2;
2Móz
23,12;
2Móz 35,2;
3Móz 23,3;
Ezék 20,12;
Zsid 4,4;
14
2Móz
23,12;
Mrk 2,27;

16
3Móz 19,3;
Mt 15,4;
Lk 18,20;
Ef 6,2-3;

is akik itt vagyunk, és mindenkivel aki
ezen a napon él.
4 Színről színre szólt veletek az ÚR a
hegyen, a tűz közepéből.
5 (Én pedig abban az időben az ÚR
közt és köztetek álltam, hogy megjelentsem nektek az ÚR beszédét, mert
féltetek a tűztől, és nem mentetek fel a
hegyre,) ezt mondva:
6 Én vagyok a te URad Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a
szolgálat házából.
7 Ne legyenek neked idegen isteneid
énelőttem.
8 Ne csinálj magadnak semmi faragott
képet, valami hasonlót ahhoz amely
fent az égben van, vagy amely lent a
földön van, vagy amely a vizekben
van a föld alatt.
9 Ne hajtsd meg magad azoknak és ne
szolgáld azokat; Mert én vagyok a te
URad Istened, féltőn szerető Isten, aki
meglátogatom az atyák hamisságát a
fiakon harmad- és negyedízig, azokon
akik gyűlölnek engem;
10 És aki irgalmasságot cselekszem
ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és az én parancsolataimat megtartják.
11 A te URad Istened nevét hiába fel
ne vedd, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül azt, aki az Ő nevét hiába
felveszi.
12 Tartsd meg a szombat napját, hogy
megszenteld azt, ahogy a te URad Istened parancsolta neked.
13 Hat napon munkálkodj és végezd
minden dolgodat.
14 A hetedik napon pedig a te URad
Istened szombatja van: Semmi dolgot
se tégy azon a napon, se te, se fiad, se
lányod, se szolgád, se szolgálólányod,
se ökröd, se szamarad, és semmilyen
barmod, se a te jövevényed, aki a te
kapuidon belül lakik, hogy megnyugodjon a te szolgád és szolgálólányod,
mint te;
15 És emlékezz meg arról, hogy te is
szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott téged onnan a te URad Istened
erős kézzel és kinyújtott karral: azért
parancsolta neked a te URad Istened,
hogy tartsd meg a szombat napját.
16 Tiszteld atyádat és anyádat, ahogy
megparancsolta neked a te URad Istened; hogy hosszú ideig élj, és jól le202

gyen dolgod a földön, amit a te URad
Istened ad neked.
17 Ne ölj.
18 Ne paráználkodj.
19 Ne lopj.
20 Ne mondj hamis tanúbizonyságot a
te felebarátod ellen.
21 Ne kívánd a te felebarátod feleségét. Ne kívánd felebarátod házát, vagy
szántóföldjét, vagy szolgáját, vagy
szolgálólányát, vagy ökrét, vagy szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
22 Ezeket az igéket szólta az ÚR a ti
egész gyülekezeteteknek azon a hegyen, a tűz, a felhő és homályosság
közepéből nagy fennszóval, és semmi többet akkor nem szólt, hanem felírta azokat két kőtáblára és nekem adta
azokat.
23 És az történt, hogy mikor a sötétség
közepéből a szót hallottátok, a hegy
pedig tűzzel égett, hozzám jöttetek a
ti nemzetségetek minden fejedelmével
és vénjével;
24 És mondtátok: Íme, a mi URunk Istenünk megmutatta nekünk az Ő dicsőségét és nagyságát, és hallottuk az
Ő szavát a tűz közepéből; e mai napon
láttuk, hogy az Isten szól az emberrel,
és az ember mégis él.
25 Most azért miért haljunk meg? Mert
megemészt minket ez a nagy tűz: Ha
tovább hallgatjuk a mi URunk Istenünk szavát, meghalunk!
26 Mert ki az az emberek között, aki
a tűz közepéből szóló élő Isten szavát
hallja mint mi, mégis élne?
27 Menj oda te, és hallgasd meg mindazokat amit a mi URunk Istenünk szól,
te pedig mond el nekünk mindazt amit
neked mond a mi URunk Istenünk, és
meghallgatjuk és megcselekedjük.
28 És meghallotta az ÚR a ti beszédeteket, melyeket szóltatok nekem, és
mondta nekem az ÚR: Hallottam e nép
szavát melyet neked szóltak; mind jó
amit szóltak:
29 Bárcsak ilyen lenne az ő szívük,
hogy féljenek engem és őriznék minden parancsolataimat minden időben,
hogy jól legyen nekik dolguk és az ő
gyermekeiknek mindörökké!
30 Menj el és mondd meg nekik: Térjetek vissza a ti sátraitokba.
31 Te pedig itt állj előttem, hogy meg-
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Mt 5,21;
Lk 18,20;
Róm 13,9;
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Lk 18,20;
21
Róm 7,7;

26
5Móz 4,33;
Bír 13,22;
27
2Móz
20,19;
Zsid 12,19;

5 Mózes 5. 6.
mondjam neked mindazokat a parancsolataimat, rendeléseimet és ítéleteimet, amelyekre tanítsd meg őket, hogy
cselekedjék azokat azon a földön melyet én adok nekik örökségül.
32 Vigyázzatok ezért és cselekedjetek
úgy, ahogy a ti URatok Istenetek megparancsolta nektek; el ne hajoljatok se
jobbra, se balra.
33 Egészen azon az úton járjatok, amit
a ti URatok Istenetek parancsolt nektek, hogy éljetek és jól legyen dolgotok, és sokáig élhessetek a földön, amit
birtokolni fogtok.

6

Miután Mózes az előző részben felsorolja az Isten parancsait, már magyarázza is, és a két első parancsolatot magyarázva inti őket az Isten tiszta és igaz szeretetére, hogy a bálványokat ne imádják.
Megmondja, hogy ha az Isten törvényeinek őrzői lesznek, megáldja Isten őket minden jóval.

4
5Móz 4,35;
Mrk 12,29;
Jn 17,3;
1Kor 8,4;
1Kor 8,6;
5
5Móz
10,12;
Mt 22,37;
Lk 10,27;
7
5Móz 4,9;

1 Ez pedig a parancsolat, és ezek a
rendelések és az ítéletek, melyet a ti
URatok Istenetek parancsolt, hogy
megtanítsalak titeket hogyan cselekedjetek a földön, amelyre átmentek,
hogy birtokoljátok azt.
2 Hogy féld a te URadat Istenedet, és
őrizd meg minden rendelését és parancsolatát, amiket én parancsolok neked, te és a te fiad, és a te unokád, teljes
életedben: hogy hosszú ideig élhess.
3 Halld meg azért Izrael, és tartsd meg,
cselekedd meg, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjatok
a tejjel és mézzel folyó földön, ahogy
megígérte neked atyáid URa Istene.
4 Halld meg Izrael: az ÚR, a mi Istenünk egy ÚR!
5 Szeresd azért a te URadat Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
6 És ezek az igék, amelyeket ezen a
mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben.
7 És gyakorold azokat a te gyermekeid
előtt; és szólj ezekről mikor a te házadban ülsz, és mikor úton jársz, és mikor
lefekszel, és mikor felkelsz.
8 És kösd azokat a te kezedre jegyül,
és homlokodon függjenek a te szemeid között.

9 És írd fel azokat a te házad küszöbére és a te kapuidra.
10 És mikor bevisz téged a te URad Istened a földre, amelyről megesküdött
a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy megadja neked
azt: a nagy és szép városokat melyeket
nem te építettél;
11 És minden jóval megrakott házakat, melyeket nem te töltöttél meg; és
az ásott kutakat, melyeket nem te ástál; szőlő- és olajfahegyeket, melyeket nem te plántáltál; és mikor eszel és
megelégszel:
12 Vigyázz, el ne felejtkezz az ÚRról,
aki kihozott téged Egyiptom földjéről,
a szolgaság házából!
13 Féld a te URadat Istenedet, és Őt
szolgáld, és az Ő nevére esküdj.
14 Ne kövessetek idegen isteneket,
azoknak a népeknek isteneit, akik körülöttetek vannak.
15 (Mert az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten teközted), hogy a te URad Istened haragja fel ne gerjedjen rád, és el
ne veszítsen téged a föld színéről.
16 Ne kísértsétek a ti URatokat Isteneteket, ahogyan megkísértettétek Mas�szában!
17 Bizony szorgalmasan őrizzétek meg
a ti URatok Istenetek parancsolatait, és
az Ő bizonyságait és rendeléseit, melyeket parancsolt neked.
18 És azt cselekedd ami igaz és jó az
ÚR szemei előtt, hogy jól legyen dolgod, és bemehess és birtokolhasd azt a
jó földet, amelyről megesküdött az ÚR
a te atyáidnak.
19 Hogy elűzze minden ellenségeidet a te színed elől, ahogy az ÚR megmondta.
20 Mikor a te fiad megkérdez téged ezután, ezt mondva: Mik ezek a bizonyságtételek, és rendelések és ítéletek,
amiket a mi URunk Istenünk parancsolt nektek.
21 Akkor ezt mondd a te fiadnak: Szolgái voltunk Egyiptomban a fáraónak,
de kihozott minket az ÚR Egyiptomból hatalmas kézzel.
22 És az ÚR Egyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csodákat tett a fáraón és az ő egész háznépén a mi szemeink láttára.
23 Minket pedig kihozott onnan, hogy
bevigyen minket és nekünk adja azt
203
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5 Mózes 6. 7.
a földet, amelyről megesküdött a mi
atyáinknak.
24 Ezért megparancsolta nekünk az
ÚR, hogy mindezeket a rendeléseket
megcselekedjük, és hogy féljük a mi
URunkat Istenünket a mi hasznunkra
teljes életünkben, hogy életben tartson
minket, ahogy e mai napon is.
25 És ez lesz nekünk igazságunk, ha
megőrizzük és megtartjuk mindezeket a parancsolatokat a mi URunk Istenünk előtt, ahogy megparancsolta nekünk.

7

Ebben a részben is inti az izraelitákat,
hogy oltalmazzák meg magukat a bálványimádástól, és mindazoktól, akik okot
és alkalmat adnak a bálványimádásra.
Minden jót ígér azoknak, akik engedelmesek lesznek az intésének, és nagy büntetéssel fenyegeti az engedetleneket.

1
5Móz 31,3;

2
2Móz
23,32;
2Móz
34,15;
4Móz
33,52;
Józs 11,11;
3
2Móz
34,16;
1Kir 11,2;
5
2Móz
23,24;
2Móz
34,13;
5Móz
12,2-3;
2Kir 18,4;
6
2Móz 19,5;
5Móz 4,20;
5Móz
14,21;
5Móz
26,18;
5Móz 28,9;
1Pét 2,9;

8
5Móz
10,15;

1 Mikor bevisz téged a te URad Istened
a földre, amelyre te bemenendő vagy,
hogy bírd azt; és sok népet kiűz előled,
a hitteust, a girgazeust, az emoreust, a
kananeust, a perizeust, a hivveust, és
a jebuzeust: hétféle népet, nálad nagyobbakat és erősebbeket;
2 És a te URad Istened a te hatalmadba
adja őket és megvered őket: mindenestől veszítsd el őket; ne köss velük szövetséget és ne könyörülj rajtuk.
3 Sógorságot se köss velük, a te lányodat ne add az ő fiúknak, és az ő lányukat ne vedd a te fiadnak;
4 Mert elfordítja a te fiadat, hogy ne
kövessen engem, és idegen istent szolgáljanak; ezért felgerjed az ÚR haragja
rátok, és hamar elveszít titeket.
5 Hanem így cselekedjetek velük: Az ő
oltáraikat rontsátok le, a képeiket törjétek össze, és berkeiket vágjátok ki, és
bálványaikat tűzzel égessétek meg:
6 Mert a te URad Istened szent népe
vagy te; téged választott a te URad Istened, hogy saját népe legyél neki minden nép közül akik e föld színén vannak.
7 Nem azért szeretett titeket az ÚR,
sem nem azért választott titeket, mert
minden népnél többen volnátok; mert
ti minden népnél kevesebben vagytok;
8 Hanem, mert szeretett titeket az ÚR,
és azért, mert megtartotta az esküt,
amellyel a ti atyáitoknak megeskü204

dött; azért hozott ki titeket az ÚR hatalmas kézzel, és megszabadított téged a
szolgaság házából, az egyiptombeli fáraó király kezéből.
9 Tudd azért, hogy az ÚR a te Istened,
csak egyedül Ő az Isten; hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az
irgalmasságot azokhoz akik Őt szeretik, és akik az Ő parancsolatait megőrzik ezerízig.
10 De megfizet azoknak nyilván, akik
Őt gyűlölik, úgy hogy el is veszíti őket;
és nem késik annak megfizetni nyilván, aki Őt gyűlöli.
11 Őrizd meg azért a parancsolatot, a
rendeléseket és ítéleteket, melyeket én
e mai napon parancsolok neked, hogy
azokat cselekedd.
12 Hogyha pedig hallgatjátok ezeket
az ítéleteket, és megőrzitek és megcselekszitek azokat: a te URad Istened is
megőrzi neked a szövetséget és az irgalmasságot, amelyről megesküdött a
te atyáidnak.
13 És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhed gyümölcsét, a te földed
gyümölcsét, gabonádat, mustodat és
olajodat; teheneid fajzását és juhaid
nyájait azon a földön, amelyről megesküdött a te atyáidnak, hogy neked
adja azt.
14 Áldottabb leszel minden népnél;
nem lesz közted magtalan férfi és as�szony, sem a te barmaid között meddő.
15 És elvesz az ÚR rólad minden betegséget, és Egyiptom minden gonosz
nyavalyáját, amiket ismersz; nem veti
azokat rád, hanem ráveti mindazokra,
akik téged gyűlölnek.
16 És megemészted mind a népeket,
akiket neked ad a te URad Istened;
ne kedvezzen a te szemed nekik és ne
szolgáld az ő isteneit, mert tőr az neked.
17 Mikor azt mondanád a te szívedben: Többen vannak ezek a népek mint
én, hogyan űzhetem ki őket?
18 Ne félj tőlük; hanem bizony emlékezz meg arról, amit cselekedett a
te URad Istened a fáraóval és egész
Egyiptommal:
19 A nagy kísértésekről amiket láttak
a te szemeid, és a jelekről és csodákról; és a hatalmas kézről és a kinyújtott
karról, amellyel a te URad Istened ki-

9
2Móz 20,5;
5Móz 5,9;

10
Náh 1,2;

12
3Móz 26,3;
5Móz 28,1;
Zsolt
105,8-10;

14
2Móz
23,26;

19
5Móz 4,34;
5Móz 29,3;

5 Mózes 7. 8.
20
2Móz
23,28;
Józs 24,12;

hozott téged: Így cselekszik a te URad
Istened minden néppel akiktől te félsz.
20 Sőt darazsakat küld a te URad Istened rájuk mindaddig, amíg elvesznek
azok is akik megmaradtak, és akik elrejtőztek előled.
21 Ne rettenj meg előttük, mert a te
URad Istened van közted, nagy és rettenetes Isten!
22 És lassan-lassan űzi ki a te URad
Istened ezeket a népeket előled. Nem
emésztheted meg őket hirtelen, hogy a
mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.
23 De a te URad Istened birtokodba
adja őket, és nagy romlással megrontja
őket, míg teljesen elvesznek.
24 Az ő királyaikat is a kezedbe adja,
hogy eltöröld az ő nevüket az ég alól;
nem áll meg senki ellened, amíg elveszted őket.
25 Az ő isteneik bálványait tűzzel
égesd meg; ne kívánd az ezüstöt és
aranyat, ami azokon van, hogy magadnak elvedd, hogy tőrbe ne ess miatta,
mert a te URad Istened előtt utálatosság az.
26 Ezért be ne vidd a te házadba azt
az utálatosságot, hogy átkozott ne legyél mint azok a bálványok: hanem bizony gyűlöld azt, és bizony utáld azt,
mert átkozott.

8

Mózes inti az izraelitákat, hogy emlékezzenek meg a negyven esztendeig tartó bujdosásukról és az ostoroztatásuk példájáról, viszont kegyelmes atyai mivoltának milyen bizonyságait látták és kóstolták. Ezekre hivatkozva inti őket az Isten törvényének szorgalmas megtartására, mert az Isten őket gazdag és drága földre viszi. Nagy büntetéssel fenyegeti pedig
őket, ha az Istenről elfelejtkeznek.

1
3Móz
19,37;

1 Mindazt a parancsolatot, amelyet
én ezen a mai napon parancsolok neked, őrizzétek meg és meg is cselekedjétek, hogy éljetek és megsokasodjatok, bemenjetek és birtokoljátok a földet, amelyről megesküdött az ÚR a ti
atyáitoknak.
2 És emlékezz meg az egész útról,
amelyen hordozott téged a te URad
Istened immár negyven esztendeje a
pusztában: hogy megostorozzon téged és megpróbáljon téged, hogy nyil-

vánvaló legyen, mi van a te szívedben:
vajon megtartod-e az Ő parancsolatait vagy nem?
3 És megostorozott téged, és éhezni
hagyott, azután pedig mannával etetett, amit nem ismertél, sem a te atyáid
nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember,
ami az ÚR szájából származik.
4 A te ruházatod semmiképpen el nem
kopott rajtad, a te lábad sem dagadt
meg immár negyven esztendeje.
5 Gondold meg azért a te szívedben,
hogy ahogy az ember az ő gyermekét
tanítja, úgy tanít téged a te URad Istened.
6 És őrizd meg a te URad Istened parancsolatait, hogy az Ő útján járj, és Őt
féld.
7 Mert az ÚR, a te Istened visz be téged jó földre; vizek patakjaihoz, forrásokhoz, és vizek mélységének földjére,
amelyek a völgyekben és a hegyeken
fakadnak.
8 Búza-, árpa-, szőlőtő-, füge- és gránátalmatermő földre, faolaj- és méztermő földre.
9 Olyan földre, amelyben a kenyeredet nem szűkösen eszed, és ahol semmiben sem szűkölködsz; olyan földre,
amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz!
10 Mikor azért eszel és megelégszel:
akkor dicsérd a te URadat Istenedet
azért a jó földért, amelyet neked adott.
11 Vigyázz, hogy el ne feledkezz a te
URadról Istenedről, meg nem tartva
az Ő parancsolatait, ítéleteit és rendeléseit, amelyeket én parancsolok neked ezen a mai napon;
12 Hogy mikor eszel és megelégszel, és
szép házakat építesz és azokban laksz:
13 És mikor a te barmaid és juhaid
megsokasodnak, ezüstöd és aranyad is
megsokasodik neked, és minden ami a
tiéd, megszaporodik:
14 Fel ne fuvalkodjon akkor a te szíved, és el ne feledkezz a te URadról Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom
földjéből, a szolgaság házából.
15 Aki vezetett téged a tüzes kígyók,
skorpiók, és a szomjúság nagy és rettenetes pusztáján, amelyben semmi víz
nem volt; aki vizet adott neked a kősziklából.
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3
2Móz
16,14-15;
Zsolt
78,23-25;
Mt 4,4;
Lk 4,4;

4
5Móz 29,5;
Neh 9,21;
5
Jób 5,17;
Péld 3,12;
1Kor 11,32;
Zsid
12,5-11;
Jel 3,19;

10
5Móz
6,11-12;

15
2Móz 17,6;
4Móz
20,11;
Zsolt
78,15;
Zsolt 114,8;

5 Mózes 8. 9.
16
2Móz
16,14-15;

19
5Móz
32,18;
2Kir 17,13;
Jer 25,6;

20
Dán
9,11-14;

16 Aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid,
hogy megostorozzon és megpróbáljon
téged, hogy a végére jót tegyen veled:
17 És ne mondd ezt a te szívedben: Az
én hatalmam, és az én kezem ereje szerezte nekem ezt a gazdagságot!
18 Hanem emlékezz meg a te URadról
Istenedről, mert Ő ad neked hatalmat a gazdagság megszerzésére, hogy
megerősítse az Ő szövetségét, amelyről megesküdött a te atyáidnak, ahogy
ezen a mai napon van.
19 Ha pedig teljesen elfelejtkeznél a
te URadról Istenedről, és idegen istenek után jársz és azokat szolgálod, és
meghajtod magad azoknak; bizonyságot teszek ezen a mai napon ellenetek,
hogy bizony elvesztek.
20 Ahogy azok a pogányok, akiket az
ÚR elveszít előletek, úgy vesztek el
ti is; azért mert nem hallgattatok a ti
URatok Istenetek szavára.

9

Inti Mózes az izraelitákat, hogy miután bementek Kánaán földjére és a pogányokat levágta és kiűzte előttük, ne tulajdonítsák azt az ő igazságuknak, hanem
az Isten kegyelmességének és igazságának,
aki megesküdött az ő atyjuknak, hogy nekik és az ő maradékuknak adja azt a földet.
A kánaánitákat az ő bűnükért akarta megbüntetni. Hogy ezt még jobban bizonyítsa, hogy nem az ő igazságukért cselekedte ezt az Isten velük, fölsorolja az izraeliták
egy-néhány bűnét, mellyel az Istent megbántották.

2
4Móz
13,32-33;
3
5Móz 4,24;
Zsid 12,29;

4
5Móz 8,17;

1 Halld meg Izrael, te átmész ma a
Jordánon, hogy bemenve örökségül
bírj nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy és az égig megerősített városokat;
2 Nagy és magas népeket, Anák-fiakat,
akikről tudod és akik felől hallottad: kicsoda állhat meg Anák fiai előtt?
3 Tudd meg azért ezen a mai napon,
hogy a te URad Istened az, aki átmegy
előtted mint megemésztő tűz, Ő törli el azokat, és Ő alázza meg azokat
előtted: és kiűzöd, és hamar elveszted
őket, ahogy az ÚR megmondta neked.
4 Mikor azért kiűzi a te URad Istened
azokat előled, ne szólj így a te szívedben, ezt mondva: Az én igazságomért
hozott be engem az ÚR, hogy öröksé206

gül bírjam ezt a földet; pedig ezeket a
népeket az ő istentelenségükért űzi ki
előled.
5 Nem a te igazságodért, sem a te szíved igaz voltáért mész te be az ő földjük birtoklására; hanem a te URad Istened űzi ki a pogányokat az ő istentelenségükért előled: hogy megerősítse a szót, amelyről megesküdött az ÚR
a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak
és Jákobnak.
6 Tudd meg azért, hogy a te URad Istened nem a te igazságodért adja neked
ezt a jó földet, hogy birtokold azt, mert
igen keménynyakú nép vagy te!
7 Emlékezz meg arról és el ne felejtsd,
hogy haragra indítottad a te URadat
Istenedet a pusztában, attól a naptól
fogva amelyen kijöttél Egyiptom földjéből; mindaddig amíg erre a helyre jutottatok, lázadtatok az ÚR ellen.
8 Már a Hóreben is haragra indítottátok az URat annyira, hogy haragjában
el akart veszteni titeket az ÚR.
9 Mikor felmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetség tábláit, amit az ÚR kötött veletek, akkor
a hegyen maradtam negyven nap és
negyven éjjel: kenyeret nem ettem,
sem vizet nem ittam.
10 És az ÚR nekem adta az Isten ujjával íratott két kőtáblát, melyeken az
igék voltak, amelyeket az ÚR szólt nektek a hegyen, a tűz közepéből, a gyülekezet napján.
11 És mikor a negyven nap és negyven
éj elmúlt, átadta az ÚR nekem a két kőtáblát, a szövetség tábláit;
12 És mondta az ÚR nekem: Kelj fel,
gyorsan menj le innen, mert a te néped, akit kihoztál Egyiptomból, megfertőzte magát: hamar eltértek az útról
amelyet parancsoltam nekik, bálványt
öntöttek maguknak.
13 Ismét mondta nekem az ÚR: Láttam ezt a népet, és íme keménynyakú
nép ez!
14 Hagyj békét nekem, hadd veszítsem
el őket, és töröljem el az ő nevüket az
ég alól, és téged tőlük erősebb és nagyobb néppé teszlek!
15 Megfordultam azért és lejöttem a
hegyről, a hegy pedig tűzzel égett, és a
szövetség két táblája az én két kezemben volt.
16 És mikor megláttam, íme vétkezte-

5
1Móz 12,7;
1Móz
13,15;
1Móz 15,7;
1Móz 17,8;
1Móz 26,4;
1Móz
28,13;

7
2Móz
14,11;
2Móz 16,2;
2Móz 17,2;
4Móz 11,4;
4Móz 21,5;
5Móz 8,2;
8
2Móz 32,4;
Zsolt
106,19;
9
2Móz
24,18;
2Móz
34,28;
10
2Móz
31,18;

13
2Móz 32,9;
2Móz 33,3;
2Móz 34,9;
5Móz
10,16;
5Móz
31,27;
2Kir 17,14;
14
2Móz
32,10;
Zsolt
106,23;

5 Mózes 9. 10.

21
2Móz
32,20;
2Krón 34,4;
Zsolt
106,19;
22
2Móz 17,7;
4Móz 11,1;
4Móz 11,4;
4Móz
11,34;
23
4Móz 13,3;
4Móz 14,1;

26
2Móz
32,11;
4Móz
14,13;

28
2Móz
32,12;
4Móz 14,16;

tek a ti URatok Istenetek ellen: öntött
borjút csináltatok magatoknak, hamar
letértetek az útról amelyet az ÚR parancsolt nektek,
17 Akkor megragadtam a két táblát, és
elhajítva azokat a két kezemből, eltörtem azokat a ti szemetek láttára.
18 És leborultam az ÚR előtt mint azelőtt, negyven nap és negyven éjjel, és
kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam; minden bűnötökért, amivel vétkeztetek, gonoszt cselekedve az ÚR
előtt, hogy felingereljétek Őt.
19 Mert féltem a haragtól és a búsulástól, amivel az ÚR megharagudott rátok, hogy elveszítsen titeket: de az ÚR
ekkor is meghallgatott engem.
20 Sőt még Áronra is igen megharagudott az ÚR, és el akarta őt is veszteni; de ugyanakkor imádkoztam Áronért is.
21 A ti bűnötöket pedig, a borjút amit
csináltatok, megragadtam és megégettem azt tűzzel, és összetörtem azt jól
megőrölve míg porrá nem lett, azután annak porát a patakba hintettem,
amely a hegyről folyt le.
22 Ezenfelül Thaberában is, és Mas�szában, és a Kibrot-Taavában, azaz a kívánság koporsóinál, haragra indítottátok
az URat.
23 És mikor az ÚR elküldött titeket
Kádes-Barneából, ezt mondva: Menjetek fel és bírjátok örökségül a földet, amit nektek adtam: akkor is a ti
URatok Istenetek beszéde ellen lázadtatok, nem hittetek neki és nem engedelmeskedtetek az Ő szavának.
24 Az ÚR ellen lázadók voltatok attól
a naptól fogva, amióta én ismerlek titeket!
25 És leborultam az ÚR előtt negyven
napon és negyven éjjelen, amelyeken
leborulva voltam, mert azt mondta az
ÚR, hogy elveszít titeket.
26 Akkor imádkoztam az ÚRhoz, és
mondtam: Uram ISTEN! ne veszítsd el
a Te népedet és örökségedet, akit a Te
nagy hatalmaddal szabadítottál meg, és
akit erős kézzel hoztál ki Egyiptomból.
27 Emlékezz meg a Te szolgáidról: Ábrahámról, Izsákról és Jákobról; ne nézd
ennek a népnek keménységét, az istentelenségét és bűnét!
28 Hogy ne mondja a föld népe ahonnan kihoztál minket: az ÚR nem vihet-

te be őket a földre amelyet ígért nekik,
és mivel gyűlölte őket, azért vitte ki
őket, hogy megölje őket a pusztában.
29 Pedig ők a Te néped és örökséged,
amelyet kihoztál a Te nagy erőddel, és
a Te kinyújtott karoddal!

10

Mózes ebben a részben elbeszéli a
két kőtábla újrakészítését. Felsorolja az izraeliták egynéhány útját és táborhelyeiket. Inti őket az Isten parancsolatainak megtartására, és az Isten igaz tiszteletére és szolgálatára, hogy csak az ő Istenük
az igaz Isten, aki minden nép közül az izraelitákat választotta magának.
1 Abban az időben mondta az ÚR nekem: Készíts magadnak két kőtáblát,
az előbbiekhez hasonlókat, és gyere fel
hozzám a hegyre, és csinálj faládát.
2 És felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előző táblán voltak,
melyeket széttörtél; és tedd azokat a
ládába.
3 Csináltam azért ládát sittimfából, és
elkészítettem a két kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat; és felmentem a
hegyre, a két kőtábla pedig a kezemben volt.
4 És felírta a táblákra az előző írás szerint a tíz igét, amelyeket szólt az ÚR
hozzátok a hegyen, a tűz közepéből, a
gyülekezetnek azon a napján, és az ÚR
átadta azokat nekem.
5 Akkor megfordultam és lejöttem a
hegyről, és betettem a táblákat a ládába amit csináltam, hogy abban legyenek, ahogy az ÚR parancsolta nekem.
6 Izrael fiai pedig kiindultak Beeróthból, ami a Jákán fiaié, és Moszérából;
ott halt meg Áron, és ugyanott temettetett el, és helyette Eleázár, az ő fia lett
pappá.
7 Innen mentek Gudgódba, és Gudgódból mentek Jotbatába, bővizű patakok földjére.
8 Abban az időben választotta el az ÚR
a Lévi nemzetségét, hogy hordozza az
ÚR szövetségének ládáját, és hogy az
ÚR előtt álljon és neki szolgáljon, és
hogy áldjon az Ő nevében mind e napig.
9 Ezért nem volt része és öröksége
Lévinek az ő atyafiaival; az ÚR az ő
öröksége, ahogy megmondta neki a te
URad Istened.
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1
2Móz 34,1;

6
4Móz
20,28;
4Móz
33,30;
4Móz
33,38;
7
4Móz
33,32-33;

9
4Móz
18,20-21;
5Móz 18,1;
Ezék 44,28;

5 Mózes 10. 11.
10
5Móz 9,18;
5Móz 9,19;

12
5Móz 6,5;
Mt 22,37;
Lk 10,27;

14
1Móz
14,19;
Zsolt 24,1;
Zsolt
115,16;
16
2Móz 32,9;
2Móz 33,3;
2Móz 34,9;
5Móz 9,13;
Jer 4,4;
17
2Krón
19,6-7;
Jób 34,19;
ApCsel
10,34;
Róm 2,11;
Gal 2,6;
Ef 6,9;
Kol 3,25;
1Pét 1,17;
Jel 17,14;

20
5Móz 6,13;
5Móz 13,4;
Mt 4,10;
Lk 4,8;

22
1Móz 15,5;
1Móz
46,27;
2Móz 1,5;
ApCsel
7,14;

10 Én pedig álltam a hegyen annyi
napig, mint azelőtt, negyven nap és
negyven éjjel: és meghallgatott engem
az ÚR akkor is, és nem akart téged elveszteni az ÚR.
11 Végül mondta az ÚR nekem: Kelj
fel és menj a nép előtt, hogy bemenjenek és birtokolják a földet, amelyről
megesküdtem az ő atyáiknak, hogy
nekik adom.
12 Most azért óh Izrael! amit kíván a
te URad Istened tőled, nem egyéb, hanem hogy féld a te URadat Istenedet;
hogy járj minden útján, és hogy szeresd Őt és szolgáld a te URadat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.
13 Megőrizve az ÚR parancsolatait és
rendeléseit, melyeket én ma parancsolok neked, hogy jól legyen dolgod.
14 Íme, az ÚRé, a te Istenedé az egek,
és az egeknek egei, a föld, és minden
ami abban van!
15 Csak egyedül a ti atyáitokat kedvelte az ÚR, hogy szeresse őket, és az
ő magvukat választotta őutánuk, titeket minden nép közül, ahogy e mai napon van.
16 Azért metéljétek körül a ti szívetek
előbőrét, és ne legyetek többé keménynyakúak;
17 Mert a ti URatok Istenetek, Ő az istenek Istene és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot nem fogad el.
18 Igazságot szerez az árvának és az
özvegynek; és szereti a jövevényt,
adva neki kenyeret és ruházatot.
19 Szeressétek ezért a jövevényt, mert
ti is jövevények voltatok Egyiptom
földjén.
20 A te URadat Istenedet féld, Őt szolgáld és hozzá ragaszkodj, és az Ő nevére esküdj.
21 Ő a te dicséreted és Ő a te Istened,
aki veled ilyen nagy és rettenetes dolgokat cselekedett, amelyeket a te szemeid láttak.
22 A te atyáid hetven lélekkel mentek
le Egyiptomba; most pedig a te URad
Istened megsokasított téged mint az
égnek csillagait!

lyen áldás követi azokat, akik megtartják
azt, és milyen átok azokat, akik nem tartják meg. Parancsolja nekik, hogy a Jordán
vizén túl a Garizim és Ebal hegyén nagy
hanggal mondják el mind az áldásokat,
mind az átkokat.

1 Ezért szeresd a te URad Istened, és
tartsd meg az Ő szolgálatát és rendeléseit, az Ő ítéleteit és parancsolatait
minden napon.
2 És tudjátok meg ma (mert nem a ti fiaitokkal szólok, akik nem tudják és nem
látták), a ti URatok Istenetek büntetését, nagyságát, az Ő hatalmas kezét, és
az Ő kinyújtott karját,
3 Jeleit és cselekedeteit, amiket Egyiptomban cselekedett a fáraón, az egyiptombeli királyon, és az ő egész földjén.
4 És amelyeket az egyiptombeliek seregén cselekedett, lovain és szekerein, mert rájuk árasztotta a Vörös tenger vizeit mikor kergettek titeket, és elvesztette őket az ÚR mind e mai napig;
5 És amelyeket a pusztában cselekedett veletek, amíg erre a helyre jutottatok;
6 És amelyeket Dáthánnal és Abirámmal cselekedett, Eliábnak a Rúben fiának fiaival, mikor a föld megnyitotta az ő száját és elnyelte őket háznépeikkel, sátraikkal és minden marhájukkal együtt, ami az övék volt az Izrael között.
7 Mert a ti szemeitekkel láttátok az ÚR
minden nagy cselekedeteit, melyeket
cselekedett.
8 Ezért őrizzétek meg mindazt a parancsolatot, melyeket én ma parancsolok neked, hogy megerősödjetek és bemenve bírjátok azt a földet amire átmentek, hogy bírjátok azt.
9 És hogy sok ideig éljetek a földön,
amelyről megesküdött az ÚR a ti atyáitoknak, hogy nekik adja és az ő magvuknak azt a tejjel és mézzel folyó földet.
10 Mert az a föld amely birtoklására
te bemész, nem olyan mint Egyiptom
földje, ahonnan kijöttetek; amibe elveted a te magodat és magadnak kell
megöntöznöd, mint egy veteményeskertet;
Mózes ebben a részben is sok beszéd- 11 Hanem az a föld amely birtoklására
del inti az izraelitákat az Isten tör- te átmész, hegyes-völgyes föld, az ég
vényének megtartására. Megmondja mi- esőjét issza be.
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6
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16,31;
4Móz 27,3;
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5 Mózes 11. 12.

16
5Móz 8,19;

18
5Móz 6,6;
5Móz 6,8;

19
5Móz 4,9;
5Móz 6,7;

24
Józs 1,3;
Józs 14,9;

12 Olyan föld az, amelyre a te URad Istened visel gondot; amelyre a te URad
Istened szemei néznek mindenkor, az
esztendő kezdetétől fogva egészen az
esztendő végéig.
13 Azért az lesz, ha bizony engedelmeskedtek az én parancsolataimnak,
amiket én parancsolok ma nektek, úgy
hogy szeretitek a ti URatokat Isteneteket, és Őt szolgáljátok teljes szívetekből és teljes lelketekből:
14 Esőt adok a ti földetekre alkalmas
időben: a korai és a kései esőt, és betakarítod a te gabonádat, borodat és olajodat,
15 Füvet is adok a te meződön a te barmaidnak; és eszel és megelégszel.
16 Vigyázzatok, hogy valahogy a ti szívetek meg ne legyen csalva, és el ne távozzatok, és ne szolgáljatok idegen isteneket, és azokat ne imádjátok:
17 Hogy az ÚR haragja fel ne gerjedjen
rátok, és be ne zárja az egeket, hogy ne
legyen eső, és a föld az ő gyümölcsét
meg ne teremje: és el ne vesszetek hamar a jó földről, melyet az ÚR ad nektek.
18 Hanem az én beszédeimet helyezzétek a szívetekbe és lelketekbe, és
kössétek azokat jelként a ti kezetekre
és legyenek homlokkötőként a ti szemeitek között;
19 És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat és beszéljetek azokról, mikor a házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor
lefekszel és mikor felkelsz.
20 És írd is fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra;
21 Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitok napjai azon a földön,
amelyről megesküdött az ÚR a ti atyáitoknak, hogy nekik adja mindaddig
míg az ég a föld felett lesz.
22 Mert ha szorgalmasan megőrzitek
mindezeket a parancsolatokat amiket
én parancsolok nektek, hogy úgy cselekedjetek; ha szeretve a ti URatokat
Isteneteket, és ha járva minden útján,
és ragaszkodtok hozzá:
23 Akkor kiűzi az ÚR mindazokat a
pogányokat előletek, és birtokoljátok
a nálatok nagyobb és erősebb népeket.
24 Minden hely amelyet lábatok talpa
tapos: tiétek lesz; a pusztától fogva a
Libanonig, a folyóvíztől, az Eufrátesz

folyóvizétől fogva egészen az utolsó
tengerig a ti határotok lesz.
25 Nem állhat meg senki előttetek,
mert a ti URatok Istenetek az egész
föld színére amit tapostok, rettegést és
félelmet ad, hogy féljenek és rettegjenek tőletek, ahogy megmondta nektek.
26 Nézd, én ma nektek elétek adom
mind az áldást, mind az átkot!
27 Az áldást: ha engedelmeskedtek a
ti URatok Istenetek parancsolatainak,
melyeket én e mai napon parancsolok
nektek.
28 Az átkot pedig: ha nem engedelmeskedtek a ti URatok Istenetek parancsolatainak, és eltávoztok az útról
amit én ma parancsolok nektek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertetek.
29 És mikor bevisz téged a te URad Istened arra a földre amelyre te bemész,
hogy birtokold azt: akkor mondasd el
ezt az áldást a Garizim hegyén, és ezt
az átkot az Ebál hegyén.
30 Nemde azok a Jordánon túl vannak,
a napnyugati út mögött, a kananeusok földjén, akik a síkságon laknak
Gilgállal szemben, a Móré tölgyese
mellett?
31 Mert ti átmentek a Jordánon, hogy
bemenve bírjátok azt a földet melyet a
ti URatok Istenetek ad nektek, és birtokolni fogjátok azt és abban fogtok lakni.
32 Vigyázzatok azért, hogy mind e rendelések és ítéletek szerint cselekedjetek, amiket én ma elétek adok!

12

Mózes inti az izraelitákat, hogy a
pogányok bálványait, mind a helyükkel együtt ahol imádták őket, mindennel együtt rontsák le, hogy azok által valami módon meg ne legyenek csalva, és a bálványimádásra ne hajoljanak. Másodszor
azt mondja nekik, hogy külső tiszteletekkel
nem tisztelhetik az Istent ott ahol akarják,
áldozatokkal és egyéb efféle szertartásokkal,
hanem ott, ahol Isten rendeli, azon a helyen. Ezért parancsolja, hogy minden áldozatukat, ajándékukat, dézsmájukat oda vigyék. Jóllehet megengedi nekik, hogy házaiknál is ételre való barmot szabadon ölhetnek, csak ott ne áldozzanak, és a vért meg
ne egyék. Utoljára megtiltja, hogy a pogányok bálványimádását kövessék.
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3
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5
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1 Ezek a rendelések és ítéletek melyeket megőrizve cselekedjetek azon a
földön, amit atyáid URa Istene ad nektek, hogy bírd azt minden napon, amíg
azon a földön éltek.
2 Mindenestől veszítsétek el mindazokat a helyeket ahol azok a pogányok,
akiket ti birtokoltok, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon és minden zöldellő fa alatt.
3 És rontsátok le azok oltárait, és törjétek össze az ő faragott képeiket, és
berkeiket tűzzel égessétek meg, és az
ő isteneik faragott képeit vágjátok ki,
pusztítsátok ki azok nevét arról a helyről.
4 Ne cselekedjetek így a ti URatokkal
Istenetekkel,
5 Hanem azt a helyet, amelyet a ti
URatok Istenetek választ minden ti
nemzetségeitek közül, hogy az Ő nevét oda helyezze és Ő ott lakozzon,
azon a helyen keressétek és oda menjetek.
6 És odavigyétek egészen égőáldozataitokat és áldozataitokat, a tizedeiteket, a kezeitek ajándékát, a fogadásból
és szabad akaratból való ajándékaitokat, és a ti barmaitoknak és juhaitoknak első fajzását.
7 És ott egyetek a ti URatok Istenetek
előtt, és örvendezzetek mindenben
amikre kezeteket ráteszitek, ti és a ti
házatok népe, amelyekkel megáld téged a te URad Istened.
8 Ne cselekedjetek mindent úgy,
ahogy mi itt most cselekszünk, mindenki azt ami igaznak látszik a saját
szemei előtt.
9 Mert eddig még nem mentetek be a
nyugalomba és az örökségbe, amelyet
a te URad Istened ad neked.
10 Mikor pedig átmentek a Jordánon
és laktok azon a földön, amelyet a ti
URatok Istenetek örökségül ad nektek,
és nyugalmat ad nektek minden ellenségetektől, akik körülöttetek vannak, és
bátorsággal laktok,
11 Akkor arra a helyre, melyet a ti
URatok Istenetek választ, hogy ott lakozzon az Ő neve, oda vigyetek mindent, amit én parancsolok nektek: egészen égőáldozataitokat és egyéb áldozataitokat, tizedeiteket és kezeitek
ajándékát, és minden választott fogadásotokat, amiket fogadtok az ÚRnak.
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12 És örvendezzetek a ti URatok Istenetek előtt, mind ti és a ti fiaitok és lányaitok, mind a ti szolgáitok és szolgálólányaitok, és mind a lévita, aki a ti
kapuitokon belül van, mert nincs neki
része vagy öröksége veletek.
13 Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozd minden helyen
amit meglátsz;
14 Hanem azon a helyen, amelyet az
ÚR választ a te nemzetségeid egyikében: ott áldozd a te egészen égőáldozataidat, és ott cselekedj mindent, amit
én parancsolok neked.
15 Azonban a te lelked minden kívánsága szerint vághatsz barmot és ehetsz
húst, a te URad Istened áldása szerint, amit ad neked minden kapuidban; mind a tisztátalan, és mind a tiszta eheti azt úgy, mint az őzet és a szarvast.
16 De a vért meg ne egyétek; a földre
öntsd azt mint a vizet.
17 Nem eheted meg a te kapuidon belül, sem gabonádnak, sem mustodnak,
sem olajodnak tizedét, sem a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; sem
semmi fogadásaidat amit fogadsz, sem
szabad akarat szerint való áldozataidat, sem a te kezed ajándékát:
18 Hanem a te URad Istened előtt
egyed azokat, azon a helyen amelyet
választ a te URad Istened, te és a te
fiad, lányod, szolgád, szolgálólányod
és a lévita, aki a te kapuidon belül van;
és vigadj a te URad Istened előtt mindenben amire a kezed ráteszed.
19 Vigyázz, hogy el ne hagyd a lévitát
a te földeden életed minden idejében.
20 Mikor a te URad Istened kiterjeszti
a te határodat, ahogy megmondta neked, és ezt mondod: Húst eszem. Mivel a te lelked húst kíván enni: egyél
húst a te lelked minden kívánsága szerint.
21 Ha messze lesz tőled az a hely amit
a te URad Istened választ, hogy az Ő
nevét oda helyezze, és leölsz a te barmaid és juhaid közül, amiket az ÚR ad
majd neked, ahogy parancsoltam neked: egyél a te kapuidban a te lelked
minden kívánsága szerint.
22 De ahogy az őzet és a szarvast eszik,
úgy edd azokat; mind a tisztátalan, és
mind a tiszta egyaránt eheti azt.
23 Csakhogy abban állhatatos légy,
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18,20;
5Móz 10,9;
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1Móz 9,4;
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3Móz 17,10;
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15,23;

20
1Móz
28,13;
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23,31;
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11,24;
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30
3Móz 18,3;
Zsolt
106,34-38;

32
5Móz 4,2;
Péld 30,6;
Jel 22,18;

hogy a vért meg ne edd, mert a vér a
lélek: ezért a lelket a hússal együtt meg
ne edd:
24 Meg ne edd azt, hanem a földre
öntsd azt, mint a vizet.
25 Meg ne edd azt, hogy jól legyen dolgod, neked és a te gyermekeidnek teutánad, mikor azt cselekszed, ami igaz
az ÚR szemei előtt.
26 De ha valamit megszentelsz a
tiéidből, vagy fogadást teszel: vedd
fel, és vidd azt arra a helyre, amelyet
választ az ÚR.
27 A te URad Istened oltárán áldozd
meg a te egészen égőáldozataidat,
azok húsát és vérét; egyéb áldozataid
vérét pedig öntsd a te URad Istened oltárára, és a húsát edd meg.
28 Őrizd meg és hallgasd meg mindezeket az igéket, amelyeket én parancsolok neked: hogy jól legyen dolgod,
mind neked és mind a te gyermekeidnek teutánad mindörökké; mivel azt
cselekszed ami jó és igaz a te URad Istened szemei előtt.
29 Mikor kivágja előled a te URad Istened a pogányokat, akikhez te mész,
hogy örökségül bírd őket és birtoklod
azokat, és laksz az ő földjükben:
30 Vigyázz, hogy az ő példájukat követve tőrbe ne ess, miután elvesznek
előled: és ne tudakozz az ő isteneik felől, ezt mondva: Ahogyan szolgálták
ezek a pogányok az ő isteneiket, én is
úgy cselekszem.
31 Ne cselekedj így a te URaddal Isteneddel: mert mindazt az utálatosságot
cselekedték az ő isteneikkel melyeket
az ÚR gyűlöl: mert még az ő fiaikat is
és lányaikat is tűzzel égették meg az ő
isteneiknek.
32 Mindent amit én parancsolok nektek, azt őrizzétek meg és úgy cselekedjetek: semmit ne tegyél ahhoz, és el se
vegyél abból!
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Mózes megparancsolja, hogy a hamis prófétát, aki az Isten népét az
igaz Isten mellől hamis istenek mellé, és az
igaz istentisztelet mellől bálványimádásba
viszi és hitegeti, öljék meg. Végül azt is parancsolja, hogy nem csak egy embert öljenek meg a bálványimádásért, hanem még a
várost is rontsák le és pusztítsák el, amelyik város a bálványimádással megfertőztetett, annak népét vágják le.

1 Mikor jövendőmondó vagy álomlátó támad közted, és jelet vagy csodát
ad neked;
2 Ha meg is lesz a jel vagy a csoda amit
megmondott neked, ezt mondva: Kövessünk idegen isteneket, akiket te
nem ismersz, és szolgáljuk azokat:
3 Ne engedj az ilyen jövendőmondó
beszédének, vagy álomlátónak, mert
a ti URatok Istenetek próbál meg titeket, hogy megtudja, szeretitek-e a ti
URatokat Isteneteket teljes szívetekből
és teljes lelketekből.
4 A ti URatokat Isteneteket kövessétek és Őt féljétek, és az Ő parancsolatait őrizzétek és az Ő szavának engedelmeskedjetek, Őt szolgáljátok és hozzá
ragaszkodjatok.
5 Azt a jövendőmondót pedig vagy
álomlátót öljék meg, mert elszakadást
szólt a ti URatok Istenetek ellen, aki
kihozott titeket Egyiptom földjéből,
és aki megszabadított téged a szolgálat házából; arra hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet parancsolt
neked a te URad Istened, hogy azon
járj. Azért gyomláld ki a gonoszt magad közül.
6 Hogyha titkon csalogat téged a te
testvéred, a te anyád fia, vagy fiad,
vagy lányod, vagy feleséged, aki a te
kebledben van, vagy barátod, akit úgy
szeretsz mint a te lelkedet, ezt mondva: Gyere menjünk el és szolgáljunk
idegen isteneket. Akiket nem ismertél
sem te, sem a te atyáid!
7 A pogány népek istenei közül, akik
körülöttetek vannak, akár közel vannak hozzád, akár messze legyenek tőled, a föld egyik végétől fogva a másik
végéig:
8 Ne engedj neki, és ne hallgass rá,
és ne kedvezzen a te szemed neki, ne
kedvezz neki és ne rejtegesd őt;
9 Hanem bizony öld meg őt; a te kezed
legyen először rajta, hogy megöld őt,
és azután az egész nép keze.
10 Kövekkel kövezd meg őt, hogy
meghaljon, mert az volt a szándéka,
hogy elidegenítsen téged a te URadtól
Istenedtől, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgák házából.
11 Hogy hallja meg egész Izrael és rettenjen meg, és ne cselekedjenek többé
ehhez hasonló gonosz dolgot köztetek.
12 Mikor meghallod a te városaid kö211
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5Móz 17,7;
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5Móz 17,13;

5 Mózes 13. 14.
zül egyikben, amiket a te URad Istened ad neked, hogy ott lakj, ezt mondani:
13 Valamilyen emberek jöttek ki közületek, istentelenség, azaz Béliál fiai,
és elfordították az ő városuk lakóit,
ezt mondva: Menjünk el és szolgáljunk
idegen isteneket, akiket nem ismertetek:
14 Akkor keress, vizsgálódj és jól kérdezősködj arról, és ha igaz és valós a
dolog, hogy megtörtént ez az utálatosság köztetek;
15 Bizony vágd le annak a városnak lakóit fegyver élével; veszítsd el azt és
mindent ami abban van, és annak barmát is vágd le fegyver élével.
16 És minden prédáját gyűjtsd egybe
az utcája közepére, és teljesen égesd
meg a várost tűzzel és minden prédáját a te URadnak Istenednek: hogy rom
legyen mindörökké, és soha többé meg
ne építsék.
17 Ne ragadjon semmi a te kezedhez
abból az átokból, hogy visszatérjen az
ÚR az Ő búsulásának haragjától és irgalmas legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged,
ahogy megesküdött a te atyáidnak.
18 Ha hallgatsz a te URad Istened szavára, megőrizve minden parancsolatait, amiket én ma parancsolok neked,
hogy azt cselekedd, ami igaz a te URad
Istened szemei előtt.
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1
3Móz
19,27-28;
3Móz 21,5;
2
5Móz 7,6;
5Móz
26,18;

Mózes először inti az izraelitákat,
hogy a halottak siratásában ne kövessék a pogányokat. Másodszor megmondja nekik milyen állatokat egyenek
meg és milyenektől tartózkodjanak. Harmadszor inti őket, hogy a lévitáknak igazán megadják a dézsmát, ami pedig a papok része, mint a tizednek tizede, és minden állat első fajzása, azt Jeruzsálembe vigyék föl. Ha pedig az messze van, annak
csak az árát vigyék föl a papoknak, és ők abból élnek, míg ott vannak. Utoljára megparancsolja, hogy minden harmadik esztendőben a tizednek tizedét a szegények szükségeire tegyék el és tartsák meg.
1 Ti a ti URatoknak Isteneteknek a fiai
vagytok; ezért ne vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot a halottért;
2 Mert szent népe vagy a te URadnak
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Istenednek, és az ÚR téged választott,
hogy legyél neki tulajdon népe minden nép közül, akik a föld színén vannak.
3 Semmi utálatosságot meg ne egyél.
4 Ezek azok az állatok, amiket megehettek: az ökröt, juhot, kecskét,
5 A szarvast, őzet, bivalyt, vadkecskét,
orrszarvút, vad bikát és a jávort.
6 És mindazt az állatot, aminek hasadt
a körme és egészen ketté hasadt körme
van, és kérődző az állatok között, azt
egyétek meg.
7 Azonban ezeket meg ne egyétek
azok közül amelyek vagy csak kérődzők, vagy csak hasadt körműek: a tevét, a nyulat és az ürgét: mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt;
tisztátalanok legyenek azok nektek.
8 És a disznót, mert hasadt ugyan a
körme, de nem kérődzik; tisztátalan
legyen ez nektek. Ezeknek húsából ne
egyetek, holttestüket se érintsétek.
9 Ezeket egyétek meg mindazokból,
amik a vízben vannak: aminek úszó
szárnya és pikkelye van, egyétek meg.
10 Aminek pedig nincs úszó szárnya és
pikkelye, meg ne egyétek, tisztátalan
legyen az nektek.
11 Minden tiszta madarat egyetek
meg.
12 Ezek pedig amiket meg ne egyetek
közülük: a sast, az ölyvet, a kányát.
13 A varjút, a keselyűt és a héját az ő
neme szerint.
14 És semmi hollót az ő nemével
együtt.
15 A struccot, a baglyot, a kakukkot és
a karvalyt az ő neme szerint.
16 A sólymot, az éjjeli varjút és a hat�tyút.
17 A pelikánt, a dögkeselyűt és a kormoránt.
18 A gólyát, a gémet az ő neme szerint;
a büdösbankát és a denevért.
19 És minden csúszómászó szárnyas
állat tisztátalan legyen nektek; meg ne
egyétek.
20 Minden tiszta szárnyas állatot egyetek meg.
21 Semmi elhullott állatot meg ne
egyetek; add azt a jövevénynek, aki
a te kapuidon belül van, és egye meg
azt, vagy pénzért add el az idegennek,
mert szent népe vagy te a te URadnak

4
3Móz 11,2;

21
2Móz
23,19;
2Móz
34,26;

5 Mózes 14. 15.

23
5Móz
12,17-18;

26
Mt 21,12;

27
4Móz
18,20;
4Móz
18,24;
5Móz 10,9;
5Móz
12,12;
5Móz
18,1-2;
5Móz
26,12;

Istenednek. Ne főzd meg a gidát az ő
anyja tejében.
22 Esztendőről esztendőre vegyél tizedet a te magodnak minden terméséből,
amely a te meződön terem.
23 És edd a te URad Istened előtt, azon
a helyen amelyet választ, hogy az Ő
neve ott lakozzon, a gabonád, borod,
és olajod tizedét, a te barmaid és juhaid első fajzását; hogy tanuld félni a te
URadat Istenedet minden időben.
24 Hogyha hosszabb lenne az út,
hogysem mindazt odavihetnéd, mivelhogy távol lesz tőled az a hely amit a
te URad Istened választ, hogy oda helyezze az Ő nevét, mivelhogy megáldott téged a te URad Istened:
25 Akkor add el pénzen, és vedd kezedbe az egybekötött pénzt és menj
el arra a helyre, amelyet választ a te
URad Istened.
26 És adj pénzt mindazért, amit kíván
a te lelked: ökrökért, juhokért, borért
és vidámító italért, és mindenért amit
kíván tőled a te lelked, és egyél ott a te
URad Istened előtt, és örvendezz te és
a te háznéped.
27 A lévitát pedig aki a te kapuidon
belül van, ne hagyd el: mert nincs neki
része, sem öröksége veled.
28 Minden harmadik esztendőben, az
esztendő jövedelmének minden tizedét válaszd el, és rakd össze a te kapuidon belül.
29 És eljön a lévita (mert nincs része
és öröksége veled), és a jövevény, az
árva és özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, egyenek és megelégedjenek: hogy megáldjon téged a te URad
Istened a te kezednek minden munkájában, amit cselekszel.

15

Mózes megparancsolja, hogy minden hetedik esztendőben engedjék el
az izraeliták az ő szegény nyomorult atyafiainak a kölcsön adott pénzt vagy akármi
dolgot. Másodszor, hogy közöttük ne legyen koldus, ha pedig van, megparancsolja, hogy azt tartsák el, hogy éhen ne haljon.
Harmadszor, törvényt rendel a szolgákról
és szolgálólányokról, akik az ő nemzetségükből valók, akiket pénzen vesznek, hogy
azokat a hetedik esztendőben szabadon engedjék. Utoljára meginti őket, hogy minden állat első fajzását az Istennek adják.

1 Minden hetedik esztendőben elengedést cselekedj.
2 Ez pedig az elengedés módja: Minden kölcsönadó, aki kölcsönt ad a kezéből az ő felebarátjának, engedje el
azt neki, vissza ne kérje azt az ő felebarátjától vagy atyjafiától: mert az ÚR
elengedésének esztendejét kikiáltották.
3 Az idegentől kérd vissza; de amid a
te atyádfiánál lesz, engedje el neki a te
kezed.
4 De nem lesz közted szegény: mert
igen megáld téged az ÚR azon a földön, amelyet a te URad Istened ad neked örökségül, hogy bírd azt.
5 De csak ha bizony engedelmeskedsz
a te URad Istened szavára, megőrizve
és megcselekedve mindazt a parancsolatot, amit én ma parancsolok neked.
6 Mert a te URad Istened megáld téged, ahogy megmondta neked; és záloggal adsz kölcsönt sok népnek, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen
fogsz uralkodni, de rajtad nem uralkodnak.
7 Ha valaki a te atyádfiai közül szegény lesz a te kapuid egyikében a földeden, amelyet a te URad Istened ad
neked: ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárd kezedet a te szegény
atyádfia előtt;
8 Hanem örömmel nyisd meg a kezed neki és örömmel adj neki kölcsön,
amennyi elég az ő szükségére amiben
szűkölködik.
9 Vigyázz, hogy ne legyen a te szívedben valami ilyenféle istentelenség, hogy ezt mond: Közelít a hetedik esztendő, az elengedés esztendeje: és ezért elfordítanád szemedet a te
szegény atyádfiától, és ne adnál neki;
ő pedig ellened kiáltson az ÚRhoz, és
bűn legyen benned.
10 Bizony adj neki, és ne háborogjon
azon a te szíved mikor adsz neki: mert
ezért áld meg téged a te URad Istened minden dolgodban, és mindenben
amire kezed ráteszed.
11 Mert nem fogy ki a szegény e földről, azért parancsolom neked és azt
mondom: Bizony örömmel nyisd meg
kezedet a te atyádfiának, a te szegényednek és a te szűkölködődnek a te
földeden.
12 Mikor eladják neked a te atyádfiát,
a zsidó férfit vagy zsidó asszonyt, és
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1
2Móz 21,2;
Jer 34,14;

6
5Móz
28,12;

10
Mt 5,42;
Lk 6,35;

11
Mt 26,11;
Jn 12,8;

12
2Móz 21,2;
Jer 34,14;

5 Mózes 15. 16.

17
2Móz 21,6;

19
2Móz 13,2;
2Móz
22,29;
2Móz
34,19;
3Móz
27,26;
4Móz 3,13;
4Móz 18,17;
21
3Móz
22,20;
5Móz 17,1;

23
5Móz
12,16;
5Móz
12,23;

szolgál neked hat esztendeig: a hetedik esztendőben engedd őt szabadon
magadtól.
13 És mikor szabadon engeded őt magadtól, ne engedd el őt üresen.
14 Hanem bizony bőségesen adj neki a
te juhaidból, a szérűdről és présedből;
amivel megáldott téged a te URad Istened, adj neki abból.
15 És emlékezz meg arról, hogy szolga
voltál Egyiptom földjében, de megszabadított téged a te URad Istened; azért
parancsolom én ma ezt neked.
16 Ha pedig ezt mondja neked: Nem
megyek el tőled: mert szeret téged és a
te házadat, mivelhogy jól van neki dolga nálad:
17 Akkor vegyél egy árat és fúrd át a
fülét a kapunál, és legyen a te szolgád
élete végéig: így cselekedj szolgálólányoddal is.
18 Ne legyen neked nehéz, hogy szabadon engedd őt magadtól; (mert kétannyi bért szolgált neked mint a béres,
hat éven át) és megáld téged a te URad
Istened minden cselekedeteidben.
19 A barmaid és juhaid első fajzásának
minden hímjét a te URadnak Istenednek szenteld: Ne dolgozz a te tehened
első fajzásával, és ne nyírd meg a te juhaid első fajzását.
20 A te URad Istened előtt edd meg
azokat esztendőnként, te és a te háznéped, azon a helyen amelyet választ
az ÚR.
21 Hogyha valami fogyatkozás lesz
benne, ha sánta vagy vak, vagy valami fogyatkozásban szenved: meg ne
áldozd azt a te URadnak Istenednek.
22 A te kapuidon belül edd meg azt;
a tiszta és a tisztátalan, ugyanúgy ehet
abból, mintha őz vagy szarvas volna.
23 Csakhogy annak vérét meg ne edd,
hanem a földre öntsd azt mint a vizet.
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Parancsolatot ad a három ünnepről – a húsvét, a pünkösd és a sátoros
ünnep megszenteléséről. Másodszor, minden városban rendeljenek bírákat, akik az
igazságot szeretik.

2
2Móz 12,2;
3Móz 23,5;
4Móz 9,1;
4Móz
28,16;

1 Tartsd meg az Abib hónapot, és szerezz a te URadnak Istenednek páskhát,
mert az Abib hónapban hozott ki téged
a te URad Istened Egyiptomból éjjel.
2 És áldozz páskhát a te URadnak Iste214

nednek, juhaid és ökreid közül azon a
helyen, amit a te URad Istened választ,
hogy ott lakozzon az Ő neve.
3 Ne egyél azzal semmi kovászost, hanem hét napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, a nyomorúság kenyerét, (mert sietve jöttél ki Egyiptom
földjéből,) hogy megemlékezz arról a
napról életed minden idejében, amelyen kijöttél Egyiptom földjéből.
4 És ne lásson senki kovászost hét napon át a te egész határodban; és a húsból, amit az első napon este áldozol,
semmi ne maradjon reggelre.
5 Nem áldozhatsz páskhát a te városaid közül bármelyikben, amiket a te
URad Istened ad neked:
6 Hanem azon a helyen, amelyet a te
URad Istened választ, hogy az Ő neve
ott lakozzon: ott áldozd meg a páskhát
este, napnyugtakor, abban az időben,
amikor kijöttél Egyiptomból.
7 Azon a helyen süsd meg és edd is
meg, amelyet kiválaszt a te URad Istened; reggel pedig fordulj vissza és
menj haza a te hajlékodba.
8 Hat napon át egyél kovásztalant; hetednapon pedig a te URadnak Istenednek ünnepi gyülekezése lesz, ne végezz munkát azon.
9 Hét hetet számlálj magadnak; attól
fogva kezdd számlálni a hét hetet, mikor sarlódat a gabonára engeded.
10 És azután tartsd meg a hetek ünnepét a te URadnak Istenednek, kezed
szabad akaratából való ajándékának
adományával adj, úgy ahogy megáldott téged a te URad Istened.
11 És örvendezz a te URad Istened
előtt, te és a te fiad, és a lányod, szolgád, szolgálólányod, és a lévita, aki a
te kapuidon belül van, a jövevény, az
árva és az özvegy, akik közted vannak, azon a helyen amit a te URad Istened választ, hogy ott lakozzon az Ő
neve.
12 És emlékezz meg róla, hogy te is
szolga voltál Egyiptomban: ezért őrizd
meg és cselekedd ezeket a rendeléseket.
13 A leveles sátorok ünnepét hét napig
tartsd, mikor begyűjtöd a termést a te
szérűdről és présedből.
14 És vigadj a te ünnepeden, te és a te
fiad, a lányod, szolgád és szolgálólányod, a lévita, a jövevény, az árva és

3
2Móz
12,19;
2Móz
13,3-7;
2Móz
34,18;

4
2Móz
12,10;

9
2Móz
23,16;
3Móz
23,15;
4Móz
28,26;

13
2Móz
23,16;
3Móz
23,34;

5 Mózes 16. 17.

16
2Móz
23,15;
2Móz 23,17;
2Móz
34,23;
2Krón 8,13;

19
2Móz 23,8;
3Móz
19,15;
5Móz 1,17;
Péld 24,23;
Jak 2,1;

az özvegy, akik a te kapuidon belül
vannak.
15 Hét napig tartsd az ünnepet a te
URadnak Istenednek azon a helyen,
amit az ÚR választ, mikor megáld téged a te URad Istened minden vagyonodban, és kezeidnek minden munkájában; ezért bizony örvendj!
16 Minden esztendőben háromszor jelenjen meg minden férfi a te URad Istened előtt, azon a helyen amit választ:
A kovásztalan kenyerek ünnepén, a
hetek ünnepén, és a leveles sátorok
ünnepén: De senki üresen ne jelenjen
meg az ÚR előtt.
17 Mindenki azzal amit ajándékozni
tud, a te URad Istened áldása szerint
adjon abból, amit Ő ad neked.
18 Bírákat és tisztviselőket állíts minden kapudba, amiket a te URad Istened ad neked, a te törzseid szerint,
hogy a népet igaz ítélettel ítéljék.
19 El ne fordítsd az ítéletet: személyt se
válogass; ajándékot se vegyél: mert az
ajándék megvakítja a bölcsek szemeit,
és elfordítja az igazak szavát.
20 Az igazságot, az igazságot kövesd:
hogy élj és örökségül bírd azt a földet,
amit a te URad Istened ad neked.
21 Ne plántálj magadnak berket semmiféle fából a te URad Istened oltára
mellett, amelyet építesz magadnak.
22 Emlékoszlopot se emelj magadnak,
amit gyűlöl a te URad Istened.

17

Mózes először arról inti meg az izraelitákat, hogy Istennek ne áldozzanak olyan állattal, amelyikben valami
szeplő vagy bénaság van. Másodszor parancsot ad a bálványimádók büntetéséről. Harmadszor, minden nehéz dolog felől való kérdést Jeruzsálembe vigyenek,
hogy az ott lévő papoktól és bíráktól kapják annak a kérdésnek megfejtését. Utoljára arra inti őket, hogy az ő nemzetségükből válasszanak királyt, elmondja a király
feladatait.

1
3Móz
22,20;
5Móz
15,21;
2
5Móz 13,6;

1 Ne áldozz a te URadnak Istenednek olyan ökröt vagy juhot, amin valami fogyatkozás vagy hiba van, mert
az utálatosság az ÚR, a te Istened előtt.
2 Ha közted, a kapuid közül valamelyikben, amiket a te URad Istened ad
neked, férfit vagy asszonyt találnak,
aki gonoszt cselekszik a te URad Iste-

ned szemei előtt, megszegve az Ő szövetségét;
3 És elmenve idegen isteneknek szolgál és imádja azokat, akár a napot,
akár a holdat, vagy az ég seregei közül
bármelyiket, amit nem parancsoltam.
4 És megjelentik neked, és meghallod:
jól tudakozz arról; és ha igaz és bizonyos a hír, és megtörtént Izraelben ez
az utálatosság:
5 Akkor vidd ki azt a férfit vagy azt az
asszonyt, aki azt a gonoszságot művelte, a te kapuidba, (a férfit vagy az
asszonyt) és kövezd meg őket, hogy
meghaljanak.
6 Két vagy három tanú bizonyságára
öljék meg a halálra valót: de egy tanú
bizonyságára meg ne haljon.
7 A tanúk keze legyen rajta először,
hogy megöljék, és azután mind az
egész nép keze: Így gyomláld ki magad közül a gonoszt.
8 Ha túl nehéz lesz az ügyet megítélned, a vér és vér közt, ügy és ügy közt,
sérelem és sérelem közt, vagy egyéb
pereskedés közt a te kapuidban: akkor
kelj fel és menj fel arra a helyre, amit
választ a te URad Istened.
9 És menj el a Lévi nemzetségéből való
papokhoz és a bíróhoz, aki abban az
időben lesz, és kérdezd meg őket, ők
megjelentik neked az ítélet végzését.
10 És aszerint a végzés szerint cselekedj, amit megmondtak neked azon
a helyen, amit az ÚR választott; és vigyázz, hogy egészen úgy cselekedj,
ahogy tanítottak téged.
11 A törvény szerint, amire tanítottak téged, és az ítélet szerint, melyet
mondtak neked, úgy cselekedj; el ne
hajolj attól az igétől, melyet megmondtak neked, se jobbra, se balra.
12 Ha pedig valaki kevélységből cselekszik és nem hallgat a papra, aki ott
áll, hogy szolgáljon a te URadnak Istenednek, vagy a bíróra: haljon meg az
olyan ember, és tisztítsd ki a gonoszt
Izraelből.
13 Hogy mind az egész nép hallja és
féljen, hogy senki ezután kevélyen ne
cselekedjen.
14 Mikor bemész arra a földre, amelyet
a te URad Istened ad neked és birtoklod azt, és laksz abban és ezt mondod:
Királyt teszek magam fölé ahogy minden nép, akik körülöttem vannak!
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6
4Móz
35,30;
5Móz
19,15;
Mt 18,16;
2Kor 13,1;
Zsid 10,28;
7
5Móz 13,9;
8
2Krón
19,10;
Mal 2,7;

5 Mózes 17. 18.
15 Azt tedd magad fölé királynak, akit
a te URad Istened választ: A te atyádfiai közül tégy magad fölé királyt: nem
tehetsz magad fölé idegen férfit, aki
nem atyádfia.
16 Csakhogy meg ne sokasítsa lovait,
és a népet vissza ne vigye Egyiptomba,
hogy megsokasítsa lovait, mert az ÚR
megmondta nektek: Ne térjetek többé
vissza azon az úton.
17 Feleségeit se sokasítsa meg, hogy
az ő szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se
aranyát nagyon meg ne sokasítsa.
18 És mikor az ő országa trónjába ül,
írja le magának könyvbe ennek a törvénynek mását, a Lévi nemzetségbeli
papok könyvéből.
19 És legyen nála és olvassa azt életének minden napján, hogy tanulja meg
félni a te URadat Istenedet, hogy megőrizze e törvény minden igéit, és e rendeleteket, hogy azokat cselekedje.
20 Fel ne fuvalkodjon az ő szíve az ő
atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól, jobbra vagy balra; hogy meghosszabbítsa idejét az ő országában,
mind ő maga, mind az ő gyermekei Izrael között.
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Mózes parancsolja, hogy a lévitáknak rendelt jövedelmet adják meg,
mert azoknak nem adott semmi örökséget a
Kánaán földjén. Másodszor, megtilt közöttük minden ördögi jövendőmondást, varázslást, és ígéri, hogy az Isten nekik prófétát ad, akiről nekik tudakozniuk kell, és
akit hallgatniuk kell. Utoljára parancsolja,
hogy a hamis prófétákat öljék meg.

1
4Móz
18,20;
5Móz 10,9;
1Kor 9,13;
2
4Móz
18,20;
5Móz 10,9;
Ezék 44,28;

1 A Lévi nemzetségéből való papoknak, és Lévi egész nemzetségének ne
legyen se része, se öröksége Izraellel,
hanem az ÚR tüzes áldozatait és az Ő
örökségét egyék.
2 Ezért ne legyen neki öröksége az ő
atyjafiai között: Az ÚR az ő öröksége,
ahogy megmondta neki.
3 És ez legyen a papok törvénye a nép
között és azok között, akik áldoznak
akár ökörrel, akár juhval: hogy a papnak adják a lapockát, a két állát és a
gyomrát.
4 A te gabonád, borod és olajod első
zsengéjét, és a te juhaid gyapjának elejét neki add;
5 Mert őt választotta a te URad Istened
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minden nemzetségeid közül, hogy álljon szolgálni az ÚR nevében, ő és az ő
fiai minden időben.
6 Mikor pedig eljön a lévita a te egész
izraelbeli városaid egyikéből, ahol ő
jövevény lesz, és megy az ő lelkének
teljes kívánsága szerint arra a helyre,
amit az ÚR választ:
7 Szolgáljon a te URadnak Istenednek
nevében, mint az ő többi atyjafiai, a léviták, akik ott állnak az ÚR előtt;
8 Egyenlő részt egyen a többi papok részével, kivéve azt, amit eladott az ő atyjának örökségéből.
9 Mikor te bemész arra a földbe, amit
a te URad Istened ad neked: ne tanulj
meg azoknak a pogányoknak utálatosságai szerint cselekedni.
10 Ne találtasson közted, aki az ő fiát
vagy lányát átvinné a tűzön, se jövendőmondó, se csillagjós, se varázsló, se
boszorkány;
11 Se bájoló, se szellemidéző, se titokfejtő, se halottidéző;
12 Mert mind utálja az ÚR aki ezeket
műveli, és az ilyen utálatosságokért
űzi ki őket előled a te URad Istened.
13 Légy ezért tökéletes a te URaddal
Isteneddel.
14 Mert ezek a pogányok, akiket te birtokolni fogsz, hallgatnak a csillagjósokra és a jövendőmondókra; te azonban ne cselekedj úgy: mert neked nem
engedi a te URad Istened.
15 Prófétát támaszt neked a te URad
Istened közüled, a te atyádfiai közül,
ahogy engem: azt hallgassátok!
16 Egészen úgy, ahogy kérted a te
URadtól Istenedtől a Hóreben, a gyülekezés napján, amikor ezt mondtad:
Ne halljam többé az én URamnak Istenemnek szavát, és ne lássam többé az
Ő nagy tüzét, hogy meg ne haljak.
17 És mondta az ÚR nekem: Jól szólták
amit szóltak.
18 Prófétát támasztok nekik az ő
atyjukfiai közül, ahogy téged, és az én
igéimet adom az ő szájába, és mindazokat megmondja nekik melyeket parancsolok neki.
19 És ha valaki nem hallgat az én igéimre, melyeket az én nevemben szól,
én megkeresem azon!
20 De az a próféta aki kevélységből
szól olyan igét, melyet nem parancsoltam neki, hogy az én nevemben szól-
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3Móz
18,21;
3Móz
20,27;
1Sám 28,7;
Ésa 8,19;

15
Jn 1,46;
ApCsel
3,22;
ApCsel
7,37;
16
2Móz
20,19;
5Móz 5,25;
Zsid 12,19;

18
Jn 4,25;

20
5Móz 13,5;
Jer 14,14;

5 Mózes 18. 19. 20.
jon, és aki idegen istenek nevében szól:
haljon meg az a próféta.
21 Ha pedig ezt mondod a te szívedben: Hogyan ismerhetjük meg az igét
amit nem mondott az ÚR?
22 Mikor az ÚR nevében szól a próféta, és nem teljesedik be az a dolog,
és nem lesz meg: ez a beszéd az amit
nem az ÚR szólt; hanem kevélységből
mondta azt a próféta: Ne félj attól.

19

Mózes megparancsolja, hogy rendeljenek városokat, amikbe azok fussanak, akik nem akarattal öltek. Másodszor
megmondja, hogyan büntessék meg a hamis tanút.

2
2Móz
21,13;
4Móz
35,11;
Józs 20,2;

4
2Móz
21,13;
5Móz
4,41-42;

8
1Móz
28,13;
5Móz
12,20;

1 Mikor a te URad Istened kivágja a
pogányokat, akiknek földjét neked
adja a te URad Istened, és bírni fogod
őket, és laksz az ő városaikban és házaikban,
2 Válassz ki magadnak három várost
a te földed közepében, amit a te URad
Istened ad neked, hogy örökségül bírd
azt.
3 Csinálj utat azokhoz a városokhoz,
és oszd három részre a földed határát, amit a te URad Istened örökségül
ad neked; és azok arra legyenek, hogy
minden gyilkos oda meneküljön.
4 Ez pedig a gyilkos törvénye, aki oda
menekül, hogy életben maradjon: Aki
az ő felebarátját nem szándékosan öli
meg és nem gyűlölte őt azelőtt;
5 Mint aki elmegy az ő felebarátjával
az erdőbe fát vágni, és megremeg a fejsze az ő kezében favágás közben, és kiesik a vas a nyeléből, és eltalálja az ő
felebarátját úgy, hogy az meghal: meneküljön e városok egyikébe, hogy éljen.
6 Ha annak bosszúálló vérrokona az ő
szíve búsulásából űzi azt, el ne érje őt
ha az út hosszú lenne, és meg ne ölje
őt; noha nincs rajta a halál ítélete, mivel azelőtt nem gyűlölte azt.
7 Azért én parancsolom neked, ezt
mondva: Három várost válassz magadnak.
8 És ha a te URad Istened kiszélesíti a te határodat, ahogy a te atyáidnak
megesküdött, és neked adja mind az
egész földet amit megígért, hogy a te
atyáidnak adja,
9 (Hogyha megtartod mindezeket a

parancsolatokat, hogy cselekedd azokat, amiket én parancsolok neked ma,
hogy szeresd a te URadat Istenedet, és
járj az Ő útjain minden időben), akkor
e három városhoz tegyél még három
várost.
10 Hogy ártatlan vért ne ontsanak ki
a te földeden, amit a te URad Istened
ad neked örökségül, és vérbűn ne legyen rajtad.
11 De hogyha lesz valaki, aki gyűlöli
az ő felebarátját és meglesi őt, és rátámadva halálra veri azt és az meghal,
ha e városok közül egyikbe bemenekül:
12 Akkor annak a városnak vénei
küldjenek el érte, és hozzák ki onnan,
és adják azt a bosszúálló vérrokon kezébe, hogy meghaljon.
13 Ne kedvezzen a te szemed neki, hanem tisztítsd ki az ártatlan vért Izraelből, hogy jól legyen dolgod.
14 A te felebarátod határát el ne mozdítsd; azt a határt, amit a régiek vetettek a te örökségedben, amelyet örökségül fogsz birtokolni azon a földön, melyet a te URad Istened ad neked, hogy
birtokold azt.
15 Ne álljon meg egy tanú senki ellen,
semmiféle hamisságért és semmiféle bűnért, bármilyen bűnben vétkezik
valaki, hanem két tanú vagy három
tanú szavára álljon meg minden dolog.
16 Ha valaki ellen hamis tanú áll, hogy
hamis tanúságot szóljon ellene:
17 Akkor mindkét ember, akiknek perük van, álljon az ÚR elé, a papok és
a bírák elé, akik abban az időben lesznek;
18 És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug az a tanú, és hazugságot szólt az ő atyjafia ellen:
19 Úgy cselekedjetek azzal, ahogy ő
gondolta, hogy cselekedjenek az ő atyjafiával, és tisztítsd ki magad közül a
gonoszt;
20 Hogy akik megmaradnak, hallják
meg és féljenek, és többször ne merjenek köztetek ilyen gonoszságot cselekedni.
21 Ne kedvezzen a te szemed neki; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

20

Mózes inti őket, hogy mikor hadba
mennek, ne féljenek az ellenség so217

9
Józs 20,7;

11
1Móz 9,6;
2Móz
21,12;
2Móz
21,14;
3Móz 24,17;
4Móz
35,16;
13
3Móz 24,17;
5Móz 7,16;
5Móz 13,8;
5Móz 21,9;
14
Péld 22,28;

15
4Móz
35,30;
5Móz 17,6;
Mt 18,16;
Jn 8,17;
2Kor 13,1;
Zsid 10,28;

19
Péld 19,5;

21
2Móz
21,23;
3Móz
24,20;
Mt 5,38;

5 Mózes 20. 21.
kaságától, mivel az Isten lesz velük, aki
őket Egyiptomból kihozta. Megparancsolja, hogy az ütközet órájában a papok biztassák a népet. Az elöljárók küldjék haza az
új házasokat és akik új házat, szőlőt építettek, és akik félnek. Másodszor megmondja,
hogy a kananeusok és egyéb pogány városok bevételét milyen renddel, móddal és
törvénnyel tegyék.

6
3Móz
19,23-25;

7
5Móz 24,5;

8
Bír 7,3;

1 Mikor hadba mész az ellenséged ellen, és látod a lovakat, szekereket, és
a nálad nagyobb népet: ne félj tőlük,
mert a te URad Istened van veled, aki
felhozott téged Egyiptom földjéből.
2 És mikor ütközetre mentek, álljon elő
a pap és szóljon a népnek;
3 És ezt mondja nekik: Hallgasd meg
Izrael, ma megütköztök az ellenségeitekkel: a ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek és meg ne rettenjetek, se
meg ne rémüljetek előttük;
4 Mert a ti URatok Istenetek megy el
veletek, hogy harcoljon értetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket.
5 És az elöljárók szóljanak a népnek,
ezt mondva: Ki az a férfi közületek, aki
új házat épített és még nem lakott abban? Menjen el és térjen vissza az ő házába, hogy valahogy meg ne haljon a
harcban, és más valaki lakjon abban.
6 És ki az a férfi, aki szőlőt plántált és
nem vette el annak hasznát? Menjen el
és térjen vissza az ő házába, hogy valahogy meg ne haljon a harcban, és más
valaki vegye el annak hasznát.
7 És ki az a férfi, aki feleséget jegyzett
magának és azt még nem vitte haza?
Menjen el és térjen vissza házába, hogy
valahogy meg ne haljon a viadalban,
és más valaki vegye el azt.
8 Folytassák a beszédet a néphez az
elöljárók, és ezt mondják: Ki az a férfi, aki félénk és gyenge szívű? Menjen
el és térjen vissza az ő házába, hogy
meg ne olvadjon az ő atyjafiainak szíve, úgy mint az ő szíve.
9 És miután elvégezték az elöljárók a
néphez való beszédet, állítsák a sereg
fejedelmeit a nép élére.
10 Mikor valamilyen város alá mész,
hogy bevedd azt, először kínálj neki
békét.
11 Ha békével felel neked és megnyitja neked a kaput, akkor az egész nép
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amely a városban van, adófizetők legyenek és szolgáljanak neked.
12 Ha pedig nem köt békét veled, hanem harcol veled, vedd körül azt:
13 És a te URad Istened kezedbe adja
azt: akkor vágj le abban a városban
minden férfit fegyver élével.
14 De az asszonyokat és a kicsinyeket,
és az állatokat, és minden ami a városban lesz, minden vagyonát magadnak
prédáld: és edd a te ellenségedtől zsákmányoltat, amit neked ad a te URad Istened.
15 Így cselekedj minden várossal, amik
tőled igen messze vannak, amik nem
ennek a népnek városai közül valók.
16 De ezeknek a népeknek városaiban, amiket a te URad Istened ad neked örökségül, ne hagyj élni egy lelket sem;
17 Hanem mindenestől veszítsd el
őket: a hittheust, az emoreust, a kananeust, a perizeust, a hivveust és a jebuzeust, ahogy megparancsolta neked a
te URad Istened.
18 Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket az ő mindenféle utálatosságaik szerint cselekedni, amiket ők cselekszenek az ő isteneiknek, hogy ne vétkezzetek a ti URatok Istenetek ellen.
19 Mikor egy várost hosszú ideig tartasz körülzárva, hadakozva az ellen,
hogy bevedd azt, ne pusztítsd ki annak fáit fejszével kivágva azokat: mert
abból fogsz enni: ezért ki ne vágd azokat, mert ember-e a mező fája, hogy
miattad ostrom alá jusson?
20 De amelyik fáról tudod, hogy nem
gyümölcstermő, veszítsd el és vágd ki,
és építs erősséget az ellen a város ellen, amelyik ellened harcol, mindaddig míg beveszed azt.

21

Mózes megmondja az izraelitáknak,
hogyan tisztítsák meg magukat az
ártatlan vér kiontásából, mikor az ő városuk határán halott embert találnak és nem
tudják ki ölte meg azt. Azután megmondja, hogyan és milyen renddel vegye el magának a rab asszonyt a férfi, akit megszeretett. Harmadszor, az elsőszülöttek méltóságáról szól. Negyedszer, az engedetlen
fiak büntetéséről. Utoljára a fára felakasztott ember testének levételéről.

16
4Móz
33,52;
5Móz 7,1-2;
Józs 10,40;

5 Mózes 21. 22.

6
Zsolt 26,6;

1 Mikor emberi holttestet találnak azon
a földön, amit neked ad a te URad Istened, hogy azt örökségül bírd, aki a
mezőn fekszik és nem tudhatják ki ölte
azt meg:
2 Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg a földet a városokig, amik a holttest körül vannak;
3 És amelyik városhoz közelebb lesz a
megölt ember, annak a városnak vénei
vegyenek egy üszőtinót, amivel semmi
dolgot nem végeztek, és ami még nem
vont jármot.
4 És annak a városnak vénei vigyék az
üszőtinót valami kietlen völgybe, amit
soha nem szántottak, sem nem vetettek, és vágják el az üszőtinó nyakát a
völgyben.
5 És járuljanak oda a papok, a Lévi fiai;
(mert őket választotta a te URad Istened, hogy szolgáljanak neki, és hogy
áldjanak az ÚR nevében, és akik beszéde szerint ítéltetik meg minden per
és minden sérelem.)
6 És annak a városnak minden véne,
akik közelebb lesznek a megölt emberhez, mossák meg kezeiket a megölt
üszőtinó felett a völgyben.
7 És tegyenek vallást, és ezt mondják: A mi kezeink nem ontották ki ezt
a vért, sem a mi szemeink nem látták.
8 Bocsáss meg a Te népednek, Izraelnek, amelyet megváltottál URam! és
ne tulajdoníts ártatlan vért Izraelnek,
a Te népednek! És megbocsáttatik nekik a vér.
9 Te azért az ártatlan vér kiontását tisztítsd ki magad közül, mert így azt cselekszed ami igaz az ÚR előtt.
10 Mikor hadba mész ellenségeid ellen, és átadja őket a te URad Istened
a te kezedbe, és foglyokat ejtesz azok
közül:
11 És látsz azok között szép arcú as�szonyt, és megszereted azt, és feleségül vennéd magadnak:
12 Vidd be őt a te házadba, és nyírja
meg a fejét, és vágja le körmeit.
13 És rabruháját vegye le és maradjon
a te házadban, és sirassa az ő atyját és
anyját egész hónapig; és azután menj
be hozzá és legyél férje, és legyen a te
feleséged.
14 Hogyha nem tetszik neked, bocsásd
el őt az ő kívánsága szerint: és semmiképpen el ne add őt pénzért; se ne ke-

reskedj vele; mivelhogy megrontottad
őt.
15 Mikor valakinek két felesége lesz,
az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és
szül majd neki fiakat a szeretett is, a
gyűlölt is, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött:
16 Azon a napon, amelyen az ő fiait örökösökké teszi az ő vagyonában,
nem adhatja az elsőszülött igazságát a
szeretett feleség fiának amíg a gyűlölt
feleségtől való elsőszülött él;
17 Hanem a gyűlölt feleség fiát ismerje
el elsőszülöttnek, és minden vagyonából két részt adjon annak, mert az erejének ő a kezdete; ezért övé az elsőszülöttség joga.
18 Mikor valakinek makacs és engedetlen fia lesz, aki az ő atyja és anyja szavára nem engedelmeskedik, és
megdorgálják őt, de nem engedelmeskedik nekik:
19 Akkor fogja meg azt az ő atyja és anyja, vigyék őt az ő városának
véneihez és az ő lakhelyének kapujába.
20 És a város véneinek ezt mondják: Ez
a mi fiunk makacs és engedetlen, nem
hallgat a szavunkra: tobzódó és részeges:
21 Akkor annak a városnak minden
embere kövekkel kövezze meg azt,
hogy meghaljon, és így tisztítsd ki a
gonoszt magad közül, hogy az egész Izrael népe hallja meg és rémüljön meg!
22 Mikor valakiben halálos ítéletre
való bűn van és megölik, és felakasztatod azt fára:
23 Ne maradjon éjjel az ő holtteste a
fán, hanem bizony temesd el őt azon a
napon: Mert az Isten előtt átkozott aki
fán függ; és meg ne fertőzd azt a földet amit a te URad Istened ad neked
örökségül.

22

Mózes először törvényt rendel az
atyafiak eltévelyedett marhájának
hazaviteléről, és azután megtiltja a férfiaknak az asszonyi ruhába öltözést és az as�szonyoknak a férfiruhába öltözést. Harmadszor, hogy különböző állatok ne egyesüljenek. Negyedszer arról, aki az ő feleségét tisztátalansággal vádolja. Utoljára
a paráznák és a megrontott szüzek büntetéséről.
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17
1Móz 49,3;
1Krón 5,1;

23
Gal 3,13;

5 Mózes 22.
1
2Móz 23,4;
Ezék 34,4;

9
3Móz
19,19;

12
4Móz
15,38;
Mt 23,5;

1 Ha látod a te atyádfia ökrét vagy juhát eltévelyedni: ne menj el mellette,
hanem bizony vidd haza azokat a te
atyádfiának.
2 Ha pedig nincs közel hozzád a te
atyádfia, vagy nem ismered őt: hajtsd
a barmokat a házadhoz és legyenek
a házadnál, amíg keresi azokat a te
atyádfia, és akkor add vissza azokat
neki.
3 És így cselekedj szamarával is, így
cselekedj ruhájával is, és így cselekedj
a te atyádfiának minden elveszett vagyonával, ami elveszett tőle és te megtaláltad azt; el ne titkold azokat.
4 Ha látod a te atyádfia szamarát vagy
ökrét az úton eldőlve feküdni, el ne
menj mellettük, hanem vele együtt
emeld fel azokat.
5 Az asszony ne viseljen férfiruhát, se a
férfi ne öltözzön asszonyruhába, mert
a te URad Istened előtt utálatos aki ezt
cselekszi.
6 Mikor madárfészket találsz az úton,
bármilyen fán vagy a földön, amikben
madárfiak vagy madártojások vannak, és az anya rajta ül a fiakon vagy
a tojásain: el ne vedd az anyát a fiakkal együtt;
7 Hanem bizony bocsásd el az anyát,
és a fiakat vedd el magadnak, hogy jól
legyen dolgod, és napjaidat meghos�szabbítsd.
8 Mikor új házat építesz, a te házad
padlásán csinálj körben könyöklőt,
hogy meg ne fertőzd vérrel a te házadat, ha valaki onnan leesne.
9 Ne vess a te szőlődbe különféle magot, hogy meg ne fertőződjön az elvetett mag termése, és a szőlő gyümölcse.
10 Ne szánts együtt az ökrön és szamáron.
11 Ne öltözz kétféle anyagból szőtt öltözetbe, gyapjúból és lenből összeszőtt
ruhába.
12 A te felsőruhád négy szegletére,
amivel betakarózol, csinálj bojtokat
magadnak.
13 Mikor valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt,
14 És alkalmat keres arra, hogy gonosz
hírbe keverje őt és ezt mondja: Ezt az
asszonyt vettem magamnak és bementem hozzá, de nem találtam benne szüzességet:
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15 Akkor vegye azt a lánynak atyja és
anyja, és vigyék a lány szüzességének
jeleit az ő városának vénei elé a kapuba;
16 És mondja a lány atyja a véneknek:
Az én lányomat feleségül adtam ennek
a férfinak, és gyűlöli őt;
17 És íme, ő rágalmazásra való alkalmat adott, ezt mondva: Nem találtam
a te lányodban szüzességet: és íme itt
vannak a lányom szüzességének jelei.
És terítsék ki a ruhát a város vénei elé.
18 Akkor a város vénei fogják meg azt
a férfit, és ostorozzák meg őt;
19 És bírságolják meg száz ezüst siklusra, amiket adjanak a lány atyjának,
mert gonosz hírbe keverte az izraelita szüzet; és legyen az ő felesége, akit
egész életében el nem bocsáthat.
20 Ha pedig igaz lesz a vádlás, és nem
találtatott szüzesség a lányban:
21 Akkor vigyék ki a lányt az ő atyja
háza elé, és a város emberei kövekkel
kövezzék meg azt, hogy meghaljon,
mert gonoszságot cselekedett Izraelben, paráználkodva az atyja házánál.
Így tisztítsd ki magad közül a gonoszt.
22 Mikor valakit rajtakapnak olyan
asszonnyal akinek férje van: akkor
mind a ketten haljanak meg; a férfi aki
együtt hált az asszonnyal, és az as�szony is: és így tisztítsd ki a gonoszt
Izraelből.
23 Mikor szűzlány van jegyben egy
férfival, és megtalálja azt valaki a városban és vele hál:
24 Vigyétek ki mindkettőt annak a városnak kapuja elé, és kövekkel kövezzétek meg őket és haljanak meg. A
lányt azért, mert nem kiáltott a városban, és a férfit azért, mert meggyalázta
az ő felebarátja feleségét. Így tisztítsd
ki a gonoszt magad közül.
25 De ha a mezőn találja a férfi az eljegyzett lányt, és erőszakoskodik vele
a férfi és vele hál: csak a férfi haljon
meg aki azzal hált;
26 A lányt pedig meg ne öld, mert
a lánynak nincs halálos bűne: mert
ahogy rátámad valaki felebarátjára és
azt megöli, így van ez a dolog.
27 Mert a mezőn találta őt; kiáltott az
eljegyzett lány, de senki nem volt aki
őt megoltalmazta volna.
28 Ha valaki szűzlánnyal találkozik

22
3Móz
20,10;

5 Mózes 22. 23.
29
2Móz
22,16;

aki nincs eljegyezve, és megfogja azt és
vele hál, és rajtakapják:
29 Akkor a férfi aki azzal hált, adjon a
lány atyjának ötven ezüst siklust, és legyen a lány az ő felesége. Azért mert
megrontotta azt, nem bocsáthatja el
egész életében.
30 Ne vegye el senki az ő atyja feleségét, és fel ne fedje az ő atyja szemérmének takaróját!

23

Mózes először megmondja, milyen
embereket nem kell befogadniuk Izrael társaságába. Másodszor, hogyan kell
magukat viselni, amikor az ellenség ellen
táborba szállnak. Harmadszor, az idegenektől elszökött szolgák törvénye. Negyedszer, megtiltja a paráznaságot és az uzsorát. Utoljára inti az izraelitákat, hogy amit
Istennek fogadásból ígérnek, azt adják meg.

3
Neh 13,1;

4
4Móz
22,5-7;

1 Akinek szeméremteste megtöretett
vagy el van metszve, ne menjen be az
ÚR gyülekezetébe.
2 A fattyú ne menjen be az ÚR gyülekezetébe; még tizedízig se menjen be
az ÚR gyülekezetébe.
3 Az ammoniták és moábiták se menjenek be az ÚR gyülekezetébe; még
tizedízig se menjenek be az ÚR gyülekezetébe, soha örökké:
4 Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton amikor kijöttetek
Egyiptomból; és mivelhogy pénzzel
bérelte fel ellened Bálámot, a Beór fiát,
a mezopotámiabeli Péthorból, hogy
megátkozzon téged.
5 De a te URad Istened nem akarta
meghallgatni Bálámot; és a te URad Istened az átkot áldásodra fordította neked, mert szeretett téged a te URad Istened.
6 Ne keresd a velük való békességet
és az ő javukat egész életedben, soha
örökké.
7 Ne utáld az edomitát, mert atyádfia
ő; ne utáld az egyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földjén.
8 Amely fiak tőlük születnek, azok
harmadik nemzedéke bemehet az ÚR
gyülekezetébe.
9 Mikor táborba szállsz a te ellenséged
ellen: őrizd meg magad minden gonosz dologtól.
10 Ha lesz közted valaki, aki tisztátalanná lett az álmában rajta esett dolo-

gért: menjen ki a táboron kívül és vis�sza ne menjen a táborba.
11 És mikor eljön az este, mossa meg
magát vízzel, és mikor a nap lenyugszik, menjen be a táborba.
12 A táboron kívül legyen valami helyed, hogy oda menj ki szükséget végezni.
13 És legyen neked ásócskád is a fegyvereden kívül, hogy mikor le akarsz
ülni, azzal áss gödröt: és felkelve takard be ami elment tőled;
14 Mert a te URad Istened a te táborodban jár, hogy megszabadítson téged és
a te ellenségeidet a kezedbe adja: legyen azért a te táborod szent, hogy ne
lásson köztetek valami rútságot, és el
ne forduljon tőled.
15 Ne add ki a szolgát az ő urának, aki
az ő urától hozzád menekült.
16 Lakjon veled, közted, azon a helyen amit választ a te városaid közül
az egyikben, ahol neki jobban tetszik;
meg ne nyomorítsd őt.
17 Ne legyen szajha az Izrael lányai
közül; se pedig férfiszajha ne legyen
az Izrael fiai közül.
18 Ne vidd be a szajha jutalmát és az
eb árát a te URad Istened házába akármilyen fogadásért, mert utálatosság
mindkettő a te URadnak Istenednek.
19 A te atyádfiának ne adj uzsorára,
se pénzt uzsorára, se élelmet uzsorára, se bármilyen dologra, amit uzsorára szoktak adni.
20 Az idegennek adhatsz uzsorára,
de a te atyádfiának ne adj uzsorára:
hogy megáldjon téged a te URad Istened mindenben, amire kinyújtod kezed azon a földön amire bemész, hogy
örökségül bírd azt.
21 Mikor fogadásból ígérsz valamit a
te URadnak Istenednek: ne halogasd
azt megadni, mert bizony megkeresi
azt rajtad a te URad Istened, és bűnül
tulajdoníttatik az neked.
22 Ha pedig nem teszel fogadást, nem
leszel bűnös.
23 De ami a te ajkaidból származik, teljesítsd, és úgy cselekedj, ahogy szabad
akaratból megfogadtad a te URadnak
Istenednek, amit a száddal megígértél.
24 Mikor bemész a te felebarátod szőlőjébe, egyél szőlőt a te kívánságod
szerint, de edényedbe ne rakj.
25 Mikor bemész a te felebarátod ga221
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bonájába, kezeddel szaggass gabona- 9 Emlékezz meg arról, amit cselekedett
fejeket, de sarlóval bele ne vágj feleba- a te URad Istened Miriámmal az úton,
miután kijöttetek Egyiptomból.
rátod gabonájába.
10 Mikor kölcsön adsz valamit a te feMózes ebben a részben törvényeket lebarátodnak: ne menj be az ő házába,
rendel. Először arról, hogy ha egy hogy zálogot vegyél tőle.
férfi a feleségét elhagyja és az asszony másé 11 Kívül állj meg, és az az ember akilesz és meghálnak, akkor az első férfi nem nek a kölcsönt adtad, maga vigye ki
veheti el ismét azt az asszonyt. Másodszor, hozzád az ő zálogát.
az új házas szabadságáról. Harmadszor, az 12 Hogyha az az ember szegény, ne
ember életének táplálására való vagyonát maradjon nálad éjjelre az ő záloga.
ne vegyék zálogba. Az emberrablásról. A 13 Bizony add vissza neki azt a zálobéres bérének megfizetéséről. Az ártatlant got mikor a nap lenyugszik, hogy az ő
a bűnösért meg ne öljék. Utoljára, a sze- ruhájában aludjon és áldjon téged: és
gény nyomorultak táplálásáról és azok felé neked ez igazság lesz a te URad Istea jótéteményről.
ned előtt.
14 A szegényen, a szűkölködőn és a
1 Ha valamelyik férfi feleséget vesz béresen ne erőszakoskodj, se az atyádmagának, és együtt hál vele: és az tör- fiai közül valón, se pedig a jövevényeténik, hogy nem lesz kedves neki az iden, akik a te földedben, a te kapuid
asszony, mert talált benne valami rút- között vannak.
ságot; adjon annak elválásról való bi- 15 Azon a napon add meg neki a bérét,
zonyságlevelet, és azt annak kezébe a nap le se menjen azon, mert ő szegény és azzal táplálja az ő életét, hogy
adva bocsássa el őt az ő házától.
2 És kimegy az ő házából, és elmenve ne kiáltson ellened az ÚRhoz, és bűn
ne legyen benned.
más férfihoz megy feleségül:
3 És a második férfi is meggyűlöli őt, 16 Meg ne ölessenek az atyák a fiakért,
és ad neki elválásról való bizonyságle- se a fiak meg ne ölessenek az atyákért,
velet, és kezébe adva azt elbocsátja őt a hanem ki-ki az ő bűnéért haljon meg.
házából; vagy ha meghal az a második 17 Ne fordítsd el a jövevénynek és az
férfi, aki elvette azt magának feleségül; árvának igazságát; és az özvegy ruhá4 Az első férje aki elbocsátotta őt, el ját ne vedd zálogba.
nem veheti azt másodszor is, hogy fe- 18 Hanem emlékezz meg arról, hogy
lesége legyen miután megfertőztetett, szolga voltál Egyiptomban, és megszamert utálatosság ez az ÚR előtt; ne badított téged az ÚR, a te Istened ontedd vétkessé a földet, amit a te URad nan: Azért parancsolom neked, hogy
így cselekedj.
Istened ad neked örökségül.
5 Mikor valaki újonnan vesz felesé- 19 Mikor learatod az aratnivalót a te
get, ki ne menjen a hadba, és semmifé- meződön, és pár kévét a mezőn felejle terhet ne vessenek rá: egy esztende- tesz, vissza ne menj azt felvenni: a jöig legyen szabad az ő házában, és vidá- vevényé, az árváé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged a te
mítsa az ő feleségét akit elvett.
6 Zálogba senki ne vegye a malom URad Istened kezeidnek minden munalsó vagy felső köveit: mert az az életét kájában.
20 Mikor lerázod a te olajfáidat, ne
venné el zálogba.
7 Hogyha rajtakapnak valakit, aki em- kutasd át az ágakat amiket már hátra
bert lopott az ő atyjafiai közül, az Izra- hagytál: a jövevényé, árváé és az özveel fiai közül, és kereskedik vele és el- gyé legyen.
adja azt: haljon meg az a tolvaj: és tisz- 21 Mikor szőlődet megszeded, amelyik gerezdet magad után hagytad, ne
títsd ki a gonoszt magad közül.
8 A bélpoklosság csapásában vigyázz, böngészd át: a jövevényé, árváé és az
hogy szorgalmasan megtartsd és min- özvegyé legyen.
denben úgy cselekedj, ahogy a Lévi 22 És emlékezz meg arról, hogy szolnemzetségből való papok tanítanak té- ga voltál Egyiptom földjén: Azért paged; ahogy megparancsoltam nekik, rancsolom neked, hogy így cselekedj.
úgy cselekedj.
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Mózes törvényt rendel a bűnös ember megostorozásáról. A meghalt
atyjafiának feleségét vegye el annak atyjafia, hogy ez annak magot támasszon.
Azokról az asszonyokról, akik a tisztességről és a szemérmességről elfelejtkeznek. Az
igaz mértékről. Utoljára parancsot ad az
amálekiták eltörléséről.

3
2Kor 11,24;

4
1Kor 9,9;
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Lk 20,28;
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Ruth 4,7;

1 Ha pereskedés lesz az emberek között és törvény elé mennek, és a bírák
megítélik őket, és az igaznak igazat
adnak, a bűnöst pedig elítélik;
2 Hogyha a bűnös verést érdemel, vonassa le azt a bíró, és verettesse meg
maga előtt az ő bűnösségének megfelelő számban.
3 Negyvenet üttessen rá, ne többet,
hogy netalán ha több csapást üttet rá,
alávalóvá ne legyen előtted a te atyádfia.
4 Ne kösd fel a száját a gabonanyomtató ökörnek.
5 Ha testvérek laknak együtt, és egy
meghal közülük, és annak nincs fia: a
halott felesége ne menjen hozzá idegen férfihez, hanem a halottnak atyjafia menjen be hozzá, és vegye el őt feleségül magának, és az atyafiúi kötelességét töltse be.
6 És az ő elsőszülöttjét akit szül, az ő
halott atyjafia nevére nevezze, hogy
annak neve ki ne töröltessen Izrael
népe közül.
7 Ha az a férfi nem akarja elvenni az
ő atyjafia feleségét: menjen fel az as�szony a kapuba a vénekhez, és ezt
mondja: Nem akar az én halott férjem
atyjafia magot támasztani az ő atyjafiának Izraelben, nem akar velem sógorházasságot szerezni:
8 Akkor hívassák azt az ő városának
vénei és beszéljenek vele, ha előáll és
ezt mondja: nincs kedvem őt elvenni:
9 Akkor menjen oda hozzá az ő atyjafia
felesége a vének szemei előtt, és húzza le saruját annak lábáról és köpjön az
arcába, és mondja: Így kell cselekedni
azzal a férfival aki nem akarja építeni
az ő atyjafia házát.
10 És „lehúzott sarujú háznép”-nek
hívják őt Izraelben.
11 Ha két férfi verekedik egymással, és
az egyik felesége odamegy, hogy megszabadítsa az ő férjét attól aki őt veri,

5 Mózes 25. 26.
és kezét kinyújtva megfogja annak szeméremtestét:
12 Akkor vágd le annak kezét, ne kedvezzen a te szemed neki.
13 Ne legyen a te zsákodban kétféle
mérték: nagyobb és kisebb.
14 Ne legyen a te házadban kétféle
véka: nagyobb és kisebb.
15 Teljes és igaz mértéked legyen neked, teljes és igaz vékád legyen neked,
hogy meghosszabbodjanak a te napjaid azon a földön amit a te URad Istened ad neked.
16 Mert a te URad Istened előtt utálatos mindenki aki ezeket műveli, és
mindenki aki hamisságot cselekszik.
17 Emlékezz meg arról amit Amálek
cselekedett rajtad az úton, amikor
Egyiptomból kijöttetek:
18 Hogy rád támadt az úton és megverte a sereg utolsó részét, mindazokat akik legyengültek, akik hátul voltak, mikor kimerültél és elfáradtál, és
nem félte az Istent.
19 Ezért mikor nyugalmat ad neked a
te URad Istened minden ellenségedtől azon a földön körös-körül, amit a
te URad Istened ad neked örökségül,
hogy bírd azt: töröld el Amálek emlékét az ég alól: el ne felejtsd!
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Péld 11,1;
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2Móz 17,8;

26

Mózes fölsorolja a gyümölcsök első
zsengéje törvényét és a dézsma törvényét, és megtanítja a népet hogyan kell
hálaadó imádsággal felvinni azokat az Isten elé. Utoljára szól az Isten és a nép közti szövetségről, annak állapotáról és hasznáról.
1 Mikor pedig bemész arra a földre,
amelyet a te URad Istened ad neked
örökségül, és birtoklod azt, és laksz
abban:
2 Akkor vegyél annak a földnek minden gyümölcsének első zsengéjéből,
amit a te URad Istened ad neked; tedd
kosárba és menj el arra a helyre, amit
a te URad Istened választ, hogy ott lakozzon az Ő neve.
3 És menj a paphoz aki abban az időben lesz, és mondd neki: Vallást teszek
ma a te URad Istened előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyről megesküdött az ÚR a mi atyáinknak, hogy nekünk adja.
4 És a pap vegye el a kosarat a kezed223

2
2Móz
23,19;
2Móz
34,26;
3Móz 2,14;
3Móz
23,10;
4Móz
15,19;

5 Mózes 26. 27.
5
1Móz 46,3;

7
2Móz 2,23;

12
3Móz
27,30;
4Móz
18,24;

13
5Móz 14,27;

ből, és tegye azt a te URad Istened oltára elé.
5 És szólj, és mondd a te URad Istened
előtt: Az én atyám bolyongó arámi
volt, aki Egyiptomba ment alá, és jövevény volt ott kevés férfival; és ott nagy,
erős és sok néppé növekedett.
6 Gonoszsággal illettek minket az
egyiptombeliek, és nyomorgattak
minket, és kemény szolgálatot vetettek ránk.
7 Ezért kiáltottunk atyáink URához Istenéhez, és meghallgatta az ÚR a mi
szavunkat, és meglátta a mi nyomorúságunkat, a mi rabságunkat és leigázottságunkat.
8 És kihozott minket az ÚR Egyiptomból erős kézzel, és kinyújtott karral és
nagy rettentéssel, jelekkel és csodákkal;
9 És behozott minket erre a helyre,
és adta nekünk ezt a földet, a tejjel és
mézzel folyó földet.
10 Ezért most íme, elhoztam annak a
földnek gyümölcséből az első zsengét,
amit nekem adtál, óh URam! És hagyd
azt a te URad Istened előtt, és hajtsd
meg magad a te URad Istened előtt;
11 És örvendezz minden jóban amit ad
neked a te URad Istened, és a te házad
népének, te és a lévita, és a jövevény
aki közted van.
12 Miután megadod minden gyümölcsöd tizedét a harmadik esztendőben,
a tized esztendejében, és adsz a lévitáknak, a jövevénynek, az árvának és
özvegynek, és esznek a te kapuidban
és megelégednek.
13 Akkor ezt mond a te URad Istened
előtt: kiadtam az Istennek szentelt tizedet a házamból és adtam azt a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az
özvegynek a te minden parancsolatod szerint, amit parancsoltál nekem:
nem hagytam el a te parancsolataidból
egyet sem, és el sem felejtettem!
14 Nem ettem abból az én gyászomban, és nem adtam abból tisztátalanra, nem adtam abból semmit halott temetésére: Engedelmeskedtem az én
URam Istenem szavának: egészen úgy
cselekedtem, ahogy parancsoltad nekem.
15 Tekints alá a Te szentséged lakóhelyéről, a mennyből, és áld meg a Te népedet Izraelt, és a földet amit adtál ne224

künk, ahogy megesküdtél a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
16 Ezen a mai napon a te URad Istened
parancsolja neked, hogy ezeket a rendeléseket és ítéleteket cselekedd: őrizd
meg ezért és így cselekedj, teljes szívedből és teljes lelkedből!
17 Azt kívánod, hogy az ÚR mondja ki e mai napon, hogy neked Istened
legyen, az Ő útjain járva, és az Ő rendeléseit, parancsolatait és törvényeit
megtartva, és az Ő szavának engedelmeskedve.
18 Az ÚR is ezért azt kívánja, hogy
mondd ki e mai napon, hogy neki az
Ő tulajdon népe leszel, ahogy szólt neked, és hogy őrizd meg minden parancsolatait:
19 Hogy feljebbvalóvá tegyen téged
minden nemzetnél amiket teremtett,
dicsérettel, névvel, dicsőséggel, hogy a
te URadnak Istenednek szent népe legyél, ahogy megmondta.
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Mózes megparancsolja a népnek,
hogy mikor a Jordánon átmennek,
akkor emeljenek fel oszlopokat és azokra írják fel az Isten parancsolatait. A léviták az Ebál hegyéről nagy hangon kiáltsanak átkokat azok ellen, akik az Isten törvényét nem tartják meg, és a nép mindazokra
mondjon áment.
1 Mózes és Izrael vénei parancsoltak
a népnek, ezt mondva: Őrizzétek meg
mindezeket a parancsolatokat, amelyeket én parancsolok ma nektek.
2 És azon a napon amelyen átmentek a
Jordánon arra a földre amit a te URad
Istened ad neked: Állíts fel nagy köveket és meszeld be azokat mésszel.
3 És írd fel azokra ennek a törvénynek
minden igéjét mikor átmész, hogy bemenj arra a földre amelyet a te URad
Istened ad neked, a tejjel és mézzel
folyó földre, ahogy megígérte neked
atyáid URa Istene.
4 Ezért mikor átmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket az Ebál
hegyén, amiket én ezen a mai napon
parancsolok nektek; és meszeld be
azokat mésszel.
5 Ugyanott építs kőből oltárt a te
URadnak Istenednek; ne faragd meg
vassal a köveket.
6 Ép kövekből építsd a te URad Iste-
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5 Mózes 27. 28.
ned oltárát, és áldozz azon egészen
égőáldozatot a te URadnak Istenednek.
7 És áldozz hálaadó áldozattal, és
egyél ott, és vigadozz a te URad Istened előtt.
8 És írd fel azokra a kövekre ennek a
törvénynek minden igéit, igen világosan!
9 És szólt Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izraelnek,
ezt mondva: Figyelj rá és hallgasd Izrael: Ezen a napon lettél a te URad Istened népévé.
10 Hallgass azért a te URad Istened
szavára, és cselekedd az Ő parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én parancsolok ma neked.
11 És parancsolt Mózes azon a napon a
népnek, ezt mondva:
12 Ezek álljanak fel a nép megáldására a Garizim hegyén, mikor átmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda,
Issakhár, József és Benjámin.
13 Ezek pedig az átkozásra álljanak
fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser,
Zebulon, Dán és Nafthali.
14 Szóljanak pedig a léviták, és ezt
mondják az egész Izrael népének fennszóval:
15 Átkozott a férfi, aki faragott és öntött képet csinál, utálatosságot az ÚR
előtt, mesterember keze munkáját, és
azt rejtekhelyre teszi: És feleljen az
egész nép, és mondja: Ámen!
16 Átkozott, aki semmibe veszi az ő
atyját vagy anyját! És mondja az egész
nép: Ámen!
17 Átkozott, aki az ő felebarátja határát elmozdítja! És mondja az egész
nép: Ámen!
18 Átkozott, aki tévelygésre viszi a vakot az úton! És mondja az egész nép:
Ámen!
19 Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, árvának és özvegynek igazságát!
És mondja az egész nép: Ámen!
20 Átkozott, aki az ő atyja feleségével
hál, mert felfedte az ő atyja szemérmének befedőjét! És mondja az egész nép:
Ámen!
21 Átkozott, aki valamilyen állattal közösül! És mondja az egész nép: Ámen!
22 Átkozott, aki az ő lánytestvérével hál, az ő atyja lányával, vagy anyja lányával! És mondja az egész nép:
Ámen!

23 Átkozott, aki az ő anyósával hál! És
mondja az egész nép: Ámen!
24 Átkozott, aki titokban az ő felebarátját megöli! És mondja az egész nép:
Ámen!
25 Átkozott, aki ajándékot vesz el,
hogy az ártatlan vérét kiontsa! És
mondja az egész nép: Ámen!
26 Átkozott, aki ennek a törvénynek
igéit nem teljesíti be cselekedetekkel!
És mondja az egész nép: Ámen!

26
Gal 3,10;

28

Mózes megmondja, hogyan áldja meg az Isten azokat, akik az Ő
törvényét és parancsolatait megtartják.
Ellenben megmondja milyen büntetéssel bünteti azokat, akik az Isten törvényét
megrontják, hogy ilyen módon felindítson
mindenkit az Isten törvényének való engedelmességre és elrettentse az engedetlenségtől.

1 Ha pedig szorgalmasan hallgatsz a te
URad Istened szavára, hogy megőrizd
és megcselekedd minden parancsolatát, amiket én parancsolok ma nektek:
akkor ennek a földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged a te URad
Istened.
2 És rád szállnak mindezek az áldások
és elérnek téged, amikor hallgatsz a te
URad Istened szavára.
3 Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben.
4 Áldott lesz a te méhed gyümölcse és
a te földed gyümölcse, és a te barmod
gyümölcse, a te teheneid fajzása és a te
juhaid nyájai.
5 Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd.
6 Áldott leszel bejöttödben, és áldott
leszel kimentedben.
7 Az ÚR azt teszi, hogy a te ellenségeidet, akik ellened támadnak, elhulljanak előtted: egy úton jönnek ki rád, és
hét úton menekülnek előled.
8 Áldást parancsol neked az ÚR a te
csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezed; és megáld téged azon a
földön, amelyet a te URad Istened ad
neked.
9 Az ÚR szent néppé választ magának
téged, ahogyan megesküdött neked:
ha megőrzöd a te URad Istened parancsolatait, és az Ő útjaiban jársz.
10 Akkor a föld minden népe megér225
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ti, hogy te az ÚR nevéről neveztetsz: és
félnek tőled.
11 És bővölködővé tesz téged az ÚR
minden jóval, a te méhed gyümölcsében, a te barmod gyümölcsében és a te
földed gyümölcsében, azon a földön,
amelyről megesküdött az ÚR a te atyáidnak, hogy azt neked adja.
12 Megnyitja neked az ÚR az Ő jó kincsestárát, az eget, hogy esőt adjon a te
földednek alkalmas időben, és megáldja kezed minden munkáját; és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem
veszel kölcsönt.
13 És fejjé tesz téged az ÚR és nem farokká, és feljebbvaló leszel és nem
alábbvaló: ha engedelmeskedsz a te
URad Istened parancsolatainak, amiket én ma parancsolok neked, hogy
őrizd meg és azok szerint cselekedj:
14 És el nem térsz egyetlen igétől sem,
amiket én ma parancsolok nektek, se
jobbra, se balra, járva idegen istenek
után, hogy azokat szolgáljátok.
15 Azonban ha nem engedelmeskedsz
a te URad Istened szavára, megőrizve
és megcselekedve minden parancsolatát és rendelését, melyeket én ma parancsolok neked: rád jönnek mindezek
az átkok és elérnek téged.
16 Átkozott leszel a városban, és átkozott a mezőn.
17 Átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd.
18 Átkozott lesz a te méhed gyümölcse
és a te földed gyümölcse, a te teheneid
fajzása és a te juhaid nyájai.
19 Átkozott leszel bejöttödben, és átkozott leszel kimentedben.
20 Az ÚR terád átkot bocsát, romlást
és veszedelmet mindenben, amit elkezdesz és cselekszel; míg el nem töröltetsz, és gyorsan elveszel a te cselekedeteid gonoszsága miatt, amelyekkel elhagytál engem.
21 Hozzád ragasztja az ÚR a döghalált, amíg megemészt téged arról a
földről, amelyre bemész, hogy örökségül bírd azt.
22 Megver téged az ÚR szárazbetegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, szárazsággal, hőséggel és ragyával, és addig kergetnek
ezek téged, míg el nem veszel.
23 És az egeid, amelyek a fejed fölött
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vannak, rézzé lesznek, és a föld amely
alattad van, vassá lesz.
24 Az ÚR az eső helyett port és homokot ad a te földedre, az égből száll rád
mindaddig amíg el nem pusztulsz.
25 Az ÚR a te ellenségeid előtt megver
téged, egy úton mész ki rá és hét úton
menekülsz előle, és a föld minden országának elrettentéséül leszel.
26 A te holttested eledel lesz minden
égi madárnak és a föld vadjainak, és
nem lesz aki elűzné azokat.
27 Megver téged az ISTEN Egyiptom
fekélyével és kelésével, varral és viszketegséggel, amelyekből meg nem
gyógyíttathatsz.
28 Megver téged az ISTEN tébollyal,
vaksággal és összezavart szívvel;
29 És tapogatsz délben, ahogy tapogat
a vak a sötétben; és szerencsétlen leszel a te útjaidban, elnyomott és tönkretett leszel minden időben, és nem
lesz szabadító.
30 Feleséget jegyzel el magadnak és
más férfi hál azzal; házat építesz, de
nem laksz benne; szőlőt ültetsz, de
nem veszed annak hasznát.
31 A te ökrödet a szemed előtt vágják le és nem eszel abból; a te szamaradat elragadják előled és nem tér vis�sza hozzád; a te barmaidat az ellenségeidnek adják és nem lesz szabadítód.
32 A te fiaidat és lányaidat más népnek
adják, és a te szemeid látják és megepednek azok miatt egész nap, és nem
lesznek a te kezed hatalmában.
33 A te földed gyümölcsét és minden
munkádat olyan nép eszi meg, amelyet
nem ismertél, és megromlott és megnyomorított leszel minden időben.
34 És megtébolyodsz a látványtól amit
látni fognak a te szemeid.
35 Megver téged az ÚR gonosz kelésekkel a te térdeiden és csontjaidban
annyira, hogy meg nem gyógyíthatnak, talpadtól fogva egészen a fejed tetejéig.
36 Az ÚR elvisz téged és a te királyodat, akit magad fölé állítasz, olyan
néphez, amelyet nem ismertél sem te,
sem a te atyáid; és szolgálsz ott idegen
isteneket: fát és követ.
37 És iszonyattá, példabeszéddé és
gúnnyá leszel minden népnek, amelyek közé elűz téged az ÚR.
38 Sok magot viszel ki a mezőre, de ke-
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veset takarsz be: mert felemészti azt a
sáska.
39 Szőlőket ültetsz és műveled azokat,
de bort nem iszol, meg sem szeded:
mert megeszi azokat a féreg.
40 Olajfáid lesznek neked minden határaidban, de nem kened magad olajjal: mert olajfád gyümölcse elhull.
41 Fiakat és lányokat nemzel, de nem
lesznek tiéid: mert fogságra vitetnek.
42 Minden fádat és a te földed minden
gyümölcsét megemészti a sáska.
43 A jövevény, aki közted van, föléd
emelkedik, feljebb és feljebb, te pedig
alább-alább szállsz.
44 Ő fog neked kölcsönt adni és nem
te adsz kölcsönt neki; ő fej lesz, te pedig farok leszel.
45 Rád szállnak pedig mindezek az átkok, és kergetnek téged és elérnek téged, amíg el nem pusztulsz. Azért
mert nem engedelmeskedtél a te URad
Istened szavának, hogy megőrizd az
Ő parancsolatait és az Ő rendeléseit,
amelyeket parancsolt neked;
46 Jelként és csodaként lesznek rajtad
és a te magodon mindörökké.
47 Azért mert nem szolgáltad a te
URadat Istenedet szíved örömében és
vigasságában, mivelhogy mindenben
bővölködtél.
48 És szolgálsz a te ellenségeidnek,
akiket ellened bocsát az ÚR, éhen és
szomjan, meztelen és mindennek szűkében; és vasigát vet a te nyakadra,
amíg elpusztít téged.
49 Nemzetet hoz az ÚR ellened mes�sziről, a földnek széléről, ahogy a sas
repül; olyan nemzetet akinek nyelvét
nem érted.
50 Kemény arcú népet, aki nem tiszteli a vén embert és a gyermeknek nem
kegyelmez.
51 És felemészti a te barmod gyümölcsét és a te földed gyümölcsét, amíg el
nem veszel; amely nem hagy neked a
te gabonádból, borodból, olajodból, és
a te teheneid fajzásából, juhaid nyájaiból, amíg ki nem pusztít téged.
52 Megostromol téged minden kapudban, amíg leomlanak a te magas és erős
kőfalaid, egész földeden, amelyekben
bízol; és megostromol téged minden
kapudban, és egész földeden, amelyet
a te URad Istened adott neked.
53 És megeszed a te méhed gyümöl-

csét, a te fiaid és lányaid húsát, akiket
adott neked a te URad Istened – a megszállás és szorongatás alatt, amellyel
megszorongat téged a te ellenséged.
54 A közted lévő elpuhult és elkényeztetetten nevelt férfi irigy szemmel tekint az ő atyjafiára, és az ő szeretett
feleségére és megmaradt fiaira, akik
megmaradtak.
55 Hogy ne adjon azok közül egynek
sem az ő fiainak húsából, amit megeszik, mivelhogy semmi egyebe nem
maradt a megszállás és szorongatás
alatt, amellyel megszorongat téged a
te ellenséged minden kapudban.
56 A közted lévő elpuhult és elkényeztetetten nevelt asszony (aki az ő lába
talpával is csak alig érinti a földet kényeskedésből és finnyásságból) irigy
szemmel néz az ő keblén lévő férjére,
és fiára és lányára.
57 És az ő méhlepényére, ami az ő lábai közül kijön, és az ő fiaira, akiket
szül, mert titkon eszi meg őket a nagy
szükség miatt a megszállás és szorongatás alatt, amellyel megszorongat téged a te ellenséged a te kapuidban.
58 Hogyha meg nem őrzöd és meg
nem cselekszed ennek a törvénynek
minden igéjét, amelyek meg vannak
írva ebben a könyvben, hogy féld ezt
a dicsőséges és rettenetes nevet, a te
URadat Istenedet.
59 Csodává teszi az ÚR a te csapásaidat és a te magodnak csapásait: nagy
és állandó csapásokká, gonosz és állandó betegségekké.
60 És rád fordítja Egyiptom minden
betegségét amiktől féltetted magad, és
hozzád ragadnak azok.
61 Mindazt a betegséget és mindazt a
csapást is, amik nincsenek megírva ennek a törvénynek könyvében, rád hozza az ÚR, amíg el nem pusztulsz.
62 És kevesen maradtok meg ti, akik
azelőtt sokan voltatok mint az ég csillagai, mert nem engedelmeskedtél a te
URad Istened szavának.
63 És ahogy örvendezett az ÚR rajtatok, jót cselekedve veletek és megsokasítva titeket: úgy fog örvendezni az
ÚR rajtatok, amikor elveszít és eltöröl
titeket; és kigyomláltattok arról a földről, amelyre te bemész, hogy örökségül bírd azt.
64 És szétszór téged az ÚR minden
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nép közé, a föld egyik végétől a föld
másik végéig; és szolgálsz ott idegen
isteneket, akiket se te nem ismertél, se
a te atyáid: fát és követ.
65 A pogányok között sem nyugszol
meg, és nem lesz lábad talpának nyugalma: mert az ÚR ad ott neked rettegő szívet, sóvárgó szemeket és epedő
lelket.
66 És a te életed kétséges lesz előtted:
és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem
bízol életedben.
67 Reggel azt mondod: Bárcsak este
volna! este pedig azt mondod: Bárcsak
reggel volna! – a te szíved rettegései
miatt, amellyel rettegsz, és a te szemeid látása miatt, amit látsz.
68 És visszavisz téged az ÚR Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről
szóltam neked, hogy többé nem látod
azt! És áruljátok magatokat ott a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálólányokul, de nem lesz aki megvegyen.

29

Mózes az Isten parancsolatára megújítja az izraelitákkal a szövetséget,
amit a Hóreb hegyen szerzett velük, és parancsolja, hogy a szövetség állandó legyen
az ő maradékaiknál is. Hogy az Isten parancsolatára felindítsa őket, először az Isten jótéteményeit sorolja fel, azután fenyegeti őket az Isten rettenetes ítéleteivel, ha
az Ő törvényeit nem tartják meg.
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2Móz 19,4;
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1 Ezek a szövetségnek igéi, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek, hogy
szövetséget köt az Izrael fiaival Moáb
földjén, azon a szövetségen kívül,
amelyet kötött velük a Hóreben.
2 Azért szólította Mózes az egész Izraelt, és mondta nekik: Ti magatok láttatok mindent, amit cselekedett az ÚR
szemeitek előtt Egyiptom földjén a fáraóval és minden szolgájával, és egész
földjével:
3 A nagy kísértéseket, amiket láttak a
te szemeid, a jeleket és azokat a nagy
csodákat.
4 De nem adott az ÚR nektek szívet a
megértésre, és szemeket a látásra, és
füleket a hallásra, mind e mai napig.
5 És vezettelek titeket a pusztában
negyven esztendeig; nem kopott le rólatok a ti ruhátok, és a te sarud sem kopott le a lábadról.
6 Kenyeret nem ettetek, sem bort, sem
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részegítő italt nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, a ti
Istenetek.
7 És eljutottatok erre a helyre, és kijött
elénk Szihon, Hesbon királya, és Óg,
Básán királya, hogy megütközzenek
velünk: és megvertük őket.
8 És elvettük az ő földjüket, és adtuk
azt örökségül a Rúben és Gád nemzetségének, és a Manassé fél nemzetségének.
9 Őrizzétek meg ezért ennek a szövetségnek igéit és cselekedjétek azokat,
hogy szerencsés legyen minden dolgotok amit cselekszetek.
10 Ti ma mindnyájan a ti URatok Istenetek előtt álltok: a ti nemzetségeitek
fejedelmei, véneitek és a ti elöljáróitok,
Izrael minden férfia.
11 A ti kicsinyeitek, feleségeitek és jövevényeitek, akik a te táborodban laknak, minden favágód és minden vízmerítőd:
12 Hogy szövetségre lépj a te URaddal
Isteneddel, az Ő esküjével megerősített ígérete szerint, amelyet a te URad
Istened köt ma veled:
13 Hogy saját népévé válasszon téged, és Ő legyen neked Istened, ahogy
szólt neked: és ahogy megesküdött a
te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak
és Jákobnak.
14 És nem csak veletek kötöm én ezt a
szövetséget és ezt az esküt:
15 Hanem azzal aki itt van velünk, és
itt áll ezen a mai napon a mi URunk
Istenünk előtt, és azzal is aki nincs itt
ezen a mai napon velünk.
16 (Mert ti tudjátok hogyan laktunk
Egyiptom földjében, és hogyan jöttünk
át a pogányok között akiken átjöttetek.
17 És láttátok az ő utálatosságaikat és
bálványaikat, fát és követ, ezüstöt és
aranyat, amik náluk vannak.)
18 Vigyázzatok, nehogy olyan férfi vagy asszony, vagy családtag, vagy
nemzetség legyen köztetek, akinek szíve elfordulna ezen a mai napon a mi
URunktól Istenünktől, hogy elmenjen
ezeknek a pogány népeknek az isteneit szolgálni: Nehogy méreg- és ürömtermő gyökér legyen köztetek.
19 És ha lesz olyan, aki mikor hallja
ezeknek az átkoknak igéit, magát mégis áldja az ő szívében, ezt mondva: Békességem lesz nekem ha a szívem gon-
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dolata szerint járok is; hogy a szomjazóból részegessé legyen,
20 Nem akar az ÚR az ilyennek kedvezni, mert akkor az ÚR búsulása és
az Ő haragja felgerjed az ilyen ember
ellen, és arra száll minden átok amely
ebben a könyvben megíratott, és eltörli
az ÚR annak nevét az ég alól.
21 És az ÚR kiválasztja őt a veszedelemre, Izrael minden nemzetségei közül a szövetség minden átka szerint,
amelyek megírattak e törvénykönyvben.
22 És ezt fogja mondani a következő nemzedék, a ti fiaitok, akik utánatok támadnak, és az idegen aki mes�sze földről jön el, és látni fogják ennek a földnek csapásait és nyomorúságait, amelyekkel megnyomorította azt
az ÚR:
23 Mert kénkő és só égeti meg egész
földjüket annyira, hogy nem vetik be azt: semmit nem terem és semmi fű sem növekedik rajta; mint Szodomának, Gomorának, Ádmának és
Zeboimnak elsüllyesztett helyén, amelyeket elsüllyesztett az ÚR búsulásában és haragjában.
24 Azt fogja kérdezni minden nép: Miért cselekedett így ezzel a földdel az
ÚR? Micsoda nagy búsulás és nagy
harag ez?
25 És ezt fogják mondani: Azért mert
elhagyták atyáik URának Istenének
szövetségét, amelyet kötött velük amikor kihozta őket Egyiptom földjéből.
26 És elmenve idegen isteneket szolgáltak, és imádták azokat az isteneket
akiket nem ismertek, és akik soha semmi jót nem adtak nekik.
27 És felgerjedt az ÚR haragja ez ellen
a föld ellen, hogy ráhozza mindazt az
átkot ami meg van írva ebben a könyvben.
28 És kigyomlálta őket az ÚR az ő
földjükről haragjában, búsulásában és
nagy indulatában, és más földre vetette őket, ahogy a mai napon van.
29 A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi;
a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy
ennek a törvénynek minden igéjét beteljesítsük.

30

kat az Ő parancsolatához való engedetlenségért rabságra adja, és ott a rabság helyén
megemlékeznek az Istennel kötött szövetségről és tiszta szívvel megtérnek, az Isten megszabadítja őket. Mózes ezért inti
őket, hogy szorgalmasak legyenek az Isten
parancsolatainak megtartásában, amikben
azt mondja, hogy Isten az Ő akaratát nyilvánvalóan megjelentette, hogy senki ne
mondhassa azt, hogy nem hallotta és nem
tudta.

1 De mikor beteljesednek rajtad mindezek: az áldás és az átok, amelyeket
eléd adtam neked; és szívedre veszed
minden pogány nép között, akik közé
téged a te URad Istened vet;
2 És megtérve a te URadhoz Istenedhez, engedelmeskedsz az Ő szavának
egészen úgy, ahogy én parancsolom
neked ezen a napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből;
3 Akkor visszahozza a te URad Istened a foglyaidat, könyörülve rajtad,
és hozzád fordulva összegyűjt téged
minden nép közül akik közé elszórt téged a te URad Istened.
4 Ha az ég legvégén lennének is elűzöttjeid, onnan is összegyűjt téged a te
URad Istened, és onnan is felvesz téged;
5 És visszahoz téged a te URad Istened
arra a földre, amit birtokoltak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jót tesz veled
és még inkább megsokasít téged mint
a te atyáidat.
6 És körülmetéli a te URad Istened a
szívedet, és a te magod szívét: hogy
szeresd a te URadat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, a te életedért.
7 Mindezeket az átkokat pedig rábocsátja a te URad Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek téged.
8 Te ezért térj meg és engedelmeskedj
az ÚR szavának, és teljesítsd minden
parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok neked.
9 És bővölködővé tesz téged a te URad
Istened kezeid minden munkájában, a
te méhed gyümölcsében, a te barmod
gyümölcsében és a te földed gyümölcsében, a te javadra: Mert hozzád fordul az ÚR, hogy örvendezzen feletMózes ebben a részben azt beszé- ted a te javadra, ahogy örvendezett a
li el, hogy mikor Isten az izraelitá- te atyáidon.
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10 De úgy, ha engedelmeskedsz a te
URad Istened szavának, megőrizve az
Ő parancsolatait és az Ő rendeleteit,
melyek megírattak e törvény könyvében, és ha megtérsz a te URadhoz Istenedhez teljes szívedből és teljes lelkedből.
11 Mert ez a parancsolat amit parancsolok én ma neked, nincs eltitkolva
tőled, és távol sincs tőled.
12 Nem a mennyekben van, hogy azt
mondanád: Kicsoda hág fel értünk a
mennyekbe, hogy lehozná azt nekünk
és hallassa azt velünk, és beteljesítsük
azt?
13 Sem a tengeren túl nincs, hogy azt
mondanád: Kicsoda megy át értünk a
tengeren, hogy előhozná azt nekünk,
és hallassa azt velünk, és beteljesítsük
azt?
14 Hanem igen közel van hozzád ez
az ige: a te szádban és a te szívedben,
hogy beteljesítsd azt.
15 Nézd, eléd adtam ma neked életet
és jót, halált és gonoszt.
16 Amit én ma parancsolok neked,
hogy szeresd a te URadat Istenedet,
hogy járj az Ő útjaiban, és őrizd az Ő
parancsolatait, rendeléseit és az Ő ítéleteit: hogy élj és megsokasodj, és megáldjon téged a te URad Istened a földön, amelyre bemész, hogy örökségül
bírd azt.
17 Ha pedig elfordul a te szíved és nem
engedelmeskedsz, és elhajolva idegen
isteneket imádsz és azokat szolgálod:
18 Tudtotokra adom ma nektek, hogy
bizony elvesztek: nem éltek sok ideig
azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve bemész, hogy örökségül bírd azt.
19 Bizonyságul hívom ma ellenetek a
mennyet és a földet, hogy életet és halált adtam elétek, áldást és átkot: válaszd ezért az életet, hogy élhess mind
te, mind a te magod.
20 Hogy szeresd a te URadat Istenedet, és hogy engedelmeskedj az Ő szavának, és ragaszkodj hozzá: mert Ő
a te életed, és a te életed hosszúsága:
hogy lakj azon a földön, amelyről megesküdött az ÚR a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy
nekik adja azt.
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halnia. Ezért Isten parancsolatára Józsuét
maga helyett fejedelemmé teszi, és őt szép
ígéretekkel bátorítja. A törvényt megírva odaadja a papoknak és fejedelmeknek,
majd megparancsolja, hogy minden hetedik esztendőben olvassák fel azt a közösségnek. Utoljára az Isten parancsolata szerint
éneket szerez, melyben a közösséget megtanítja, hogy azt szüntelen énekeljék, hogy
az Istennek jóindulatát és az ő hálátlanságukat örökre bizonyítsák ezzel az énekkel.

1 Ment Mózes és elmondta ezeket az
igéket egész Izraelnek;
2 És mondta nekik: Száz és húsz esztendős vagyok ma, nem járhatok többé se ki, se be: és az ÚR ezt mondta nekem: Nem mész át ezen a Jordánon.
3 A te URad Istened megy át előtted, Ő
veszti el ezeket a pogányokat előled és
birtoklod azokat: Józsué megy át előtted, ahogy az ÚR megmondta.
4 És úgy cselekszik azokkal az ÚR,
ahogy cselekedett Szihonnal és Óggal,
az emoreusok királyaival, és azok
földjével akiket elvesztett.
5 Mikor az ÚR a kezetekbe adja azokat, hogy egészen aszerint a parancsolat szerint cselekedjetek velük, ahogy
megparancsoltam nektek.
6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek
és ne rettegjetek tőlük: mert a te URad
Istened az aki veled elmegy, és nem
marad el tőled, és nem hagy el téged.
7 Szólította azért Mózes Józsuét és
mondta neki az egész Izrael szemei
előtt: Légy erős és bátor, mert te mész
be ezzel a néppel a földre amelyről
megesküdött az ÚR az ő atyáiknak,
hogy nekik adja azt, és te osztod el azt
nekik örökségül.
8 Az ÚR pedig, aki előtted megy, Ő
lesz veled és nem marad el tőled, és
nem hagy el téged: ne félj és ne rettegj!
9 És miután megírta Mózes ezt a törvényt és adta azt a papoknak, a Lévi
fiainak, akik hordozzák az ÚR szövetségének ládáját, és Izrael minden
véneinek,
10 Megparancsolta nekik Mózes, ezt
mondva: Minden hetedik esztendőben, az elengedés esztendejének rendelt idejében, a sátorok ünnepén,
11 Mikor eljön az egész Izrael, hogy
Mózes megmondja a népnek, hogy megjelenjen a te URad Istened előtt
neki a Jordán vizén innen meg kell azon a helyen, amelyet választ: olvasd
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fel ezt a törvényt az egész Izrael előtt,
az ő fülük hallatára.
12 Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat,
az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, aki a te kapuidban van:
hogy hallják és tanuljanak, és féljék a
ti URatokat Isteneteket, és őrizzék meg
beteljesítve ennek a törvénynek minden igéit.
13 És azoknak fiai, akik nem tudták
e törvényt, hallják és tanulják félni a
ti URatokat Isteneteket mindaddig,
amíg éltek azon a földön, amelyre átmentek a Jordánon, hogy örökségül
bírjátok azt.
14 És mondta az ÚR Mózesnek: Íme elközeledtek a te napjaid, hogy meghalj;
hívd Józsuét és álljatok a gyülekezet
sátrába és parancsolatokat adok neki.
Elment azért Mózes és Józsué, és álltak
a gyülekezet sátrában.
15 És megjelent felhőoszlopban az ÚR
a sátorban, és megállt a felhőoszlop a
sátor ajtaja felett.
16 És mondta az ÚR Mózesnek: Íme
te elalszol a te atyáiddal, és felkel ez a
nép, és paráználkodik annak a földnek
idegen isteneivel, amelyre bemegy,
hogy azon lakjon; és elhagy engem, és
felbontja az én szövetségemet, melyet
én kötöttem vele.
17 Ezért felgerjed az én haragom ellene
azon a napon, és elhagyom őt, és elrejtem az én arcomat előle, és megemésztik, és sok nyavalya és nyomorúság találja meg őt; és mondani fogja azon a
napon: Vajon nem azért talál meg engem ez a sok baj, mert az én Istenem
nincs köztem?
18 Én pedig valóban elrejtem az én arcomat azon a napon mindazért a gonoszságért melyet cselekedett, mert
más istenek után hajlott.
19 Most ezért írjátok meg magatoknak
ezt az éneket, és tanítsd meg erre Izrael fiait; add a szájukba, hogy ez az
ének bizonyságul legyen nekem Izrael fiai ellen:
20 Mert beviszem őt arra a földre
amelyről megesküdtem az ő atyáinak,
a tejjel és mézzel folyó földre: eszik és
megelégszik, és meghízik, és más istenekhez hajol és azokat szolgálja, és felbosszant engem és felbontja az én szövetségemet.
21 Mikor pedig rászáll a sok baj és

nyomorúság: akkor ez az ének bizonyságul lesz előtte, (mert nem lesz elfelejtve, hogy ne forogna az ő magvának
szájában), mert tudom az ő gondolatát,
és amit cselekszik most is, mielőtt bevinném őt arra a földre, amelyről megesküdtem.
22 Megírta azért Mózes ezt az éneket
azon a napon, és megtanította arra Izrael fiait.
23 Azután parancsolt Józsuénak a Nún
fiának, és mondta: Légy erős és bátor,
mert te viszed be Izrael fiait arra a
földre, amelyről megesküdtem nekik:
és én veled leszek.
24 Mikor pedig elvégezte Mózes e törvény igéinek könyvbe írását, mindazoknak végéig:
25 Parancsolt Mózes a lévitáknak, akik
hordozzák az ÚR szövetségének ládáját, ezt mondva:
26 Vegyétek ezt a törvénykönyvet és
helyezzétek a ti URatok Istenetek szövetsége ládájának oldalába, és legyen
ott ellened bizonyságul;
27 Mert én ismerem engedetlenségedet és kemény nyakadat. Íme most is,
pedig még köztetek élek, az ÚR ellen
engedetlenek vagytok; mennyivel inkább miután meghalok?
28 Gyűjtsétek hozzám a ti nemzetségeitek minden véneit és fejedelmeiteket,
hogy az ő fülük hallatára szóljam ezeket az igéket, és bizonyságul hívjam ellenük a mennyet és a földet:
29 Mert tudom, hogy miután meghalok, megfertőzitek magatokat és letértek az útról amit parancsoltam nektek:
amely dologért rátok jön ez a veszedelem az utolsó napokban, mikor gonoszt cselekedtek az ÚR szemei előtt,
bosszantva Őt kezetek munkájával.
30 Ezért elmondta Mózes az Izrael egész gyülekezetének füle hallatára ennek az éneknek igéit, mind azok
végéig.

32

Mózes elmondja az éneket, amit az
Isten parancsára szerzett, és miután
az eget és a földet bizonyságul hívta, a népet
meginti az ének figyelmes hallgatására, igaz
ítéleteiről és minden dolgának tökéletességéről, hogy a nép ne vádolja Istent semmi
hamissággal. Másodszor, szól az Isten a népéhez való kegyelmes jóságáról és a nép hálátlanságáról, és Istentől való elszakadásá231
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ról. Harmadszor, fenyegeti őket az Isten haragjával és jövendőt mond az ő rabságukról. Negyedszer, ígéretet tesz az ő ellenségeik veszedelméről. Ötödször, inti őket az Isten törvényének megtartására. Utoljára, Isten megparancsolja Mózesnek, hogy menjen fel meghalni az Abarim hegységbe.

8
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1 Figyeljetek egek és szólok: és hallgasd meg föld az én számnak szavát!
2 Csepegjen mint az eső az én tudományom, folyjon mint a harmat az én beszédem, mint a gyenge eső a pázsiton,
és mint a záporeső a füvön.
3 Mivelhogy az ÚR nevét hirdetem, tulajdonítsatok nagyságot a mi Istenünknek.
4 Annak a Kősziklának, akinek cselekedete tökéletes: mert minden útja
igazság; a hűséges Isten, és nincs benne hamisság: Aki igaz és egyenes.
5 Megfertőztette magát a gonosz és elfordult nemzetség az ő bűnével, amely
nem az Ő fiai tulajdonsága.
6 Vajon így fizettek az ÚRnak, bolond és esztelen nép! Vajon nem Ő a te
atyád, aki megszabadított? Vajon nem
Ő tett-e naggyá és nem Ő erősített-e
meg téged?
7 Emlékezz meg a régi időkről; gondoljátok át az előző nemzedékek éveit!
Kérdezd meg a te atyádat és megjelenti neked, a te véneidet és megmondják
neked.
8 Mikor a Magasságos örökséget osztott a népeknek, és mikor elszélesztette
Ádám fiait: a pogányok határait elrendelte az Izrael fiainak száma szerint;
9 Mert az ÚR öröksége az Ő népe, Jákob neki sorssal jutott öröksége.
10 A puszta földön találta őt, és a kietlenség iszonyú pusztájában; körülvette őt, oktatta őt, őrizte mint az Ő szeme fényét.
11 Mint ahogy a sas fészket rak, fiai fölött lebeg, kiterjeszti szárnyait, felveszi
az ő fiait és a szárnyain hordozza őket:
12 Az ÚR önmaga hordozta őt, és nem
volt vele idegen isten.
13 A föld magaslataira helyezte őt,
hogy egye a mező gyümölcsét: és a
kősziklából mézet szopatott vele, és
olajat a kemény kőből.
14 Tehenek vaját, és juhok tejét a bárányok kövérjével, a Básán kosainak
és bakkecskéinek kövérjével együtt, a
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gabona veséinek kövérjével; és a szőlő
tiszta vérét ittad.
15 És miután meghízott Jesurun, Isten
ellen rugdosott; Meghíztál, megkövéredtél, meggazdagodtál; Elhagyta az
Istent, aki teremtette őt, és megvetette
az ő szabadításának Kőszikláját.
16 Haragra ingerelték Őt az idegen istenekkel: az utálatosságok által felbosszantották Őt.
17 Démonoknak áldoztak nem az Istennek; olyan isteneknek akiket nem ismertek; új isteneknek akik nemrég jöttek, akiket nem féltek a ti atyáitok.
18 A Kőszikláról aki téged szült, elfelejtkeztél; és elfelejtkeztél az Istenről,
aki téged nemzett.
19 Mikor pedig látta ezt az ÚR, megutálta haragjában az ő fiait és lányait.
20 És mondta: Elrejtem az én arcomat
előlük, hadd lássam, mi lesz az ő végük: mert elfordult nemzetség ez, és
olyan fiak akikben nincs hűség.
21 Ők azzal ingereltek engem, ami
nem isten, felbosszantottak engem az
ő hiábavalóságaikkal: azért én is felingerlem őket egy nem néppel, bolond
nép által ingerlem őket.
22 Mert tűz gerjed az én haragomban,
és égni fog egészen a pokol aljáig, és
megemészti a földet és annak gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek fundamentumait.
23 Veszedelmet gyűjtök rájuk: az én
nyilaimat mind rájuk lövöm.
24 Éhséggel emésztetnek és lázzal égnek, és keserű halállal; a fenevadak fogait rájuk bocsátom a földön mászó kígyók mérgével együtt.
25 Kívül fegyver pusztítja őket, és az ő
ágyasházukban a rettegés: az ifjat is, a
szüzet is, a csecsszopót is a vénemberrel együtt.
26 Elvégeztem, hogy mindenestől elvesztem őket és eltörlöm emlékezetüket az emberek közül.
27 Ha az ellenség bosszantására nem
gondolnék, és hogy az ő ellenségeik
kevélységből ezt ne mondják: A mi hatalmas kezünk és nem az ÚR cselekedte mindezt!
28 Mert tanács vesztett nép ez, és nincs
bennük értelem.
29 Bárcsak bölcsek volnának, megértenék ezt: meggondolnák az ő végüket.
30 Hogyan kergetné közülük egy az
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ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret, ha az ő kősziklájuk el nem adta
volna őket, és az ÚR kézbe ne adta volna őket?
31 Mert nem olyan a mi Kősziklánk
mint az ő kősziklájuk; a mi ellenségeink is megítélhetik ezt!
32 Mert az ő szőlőtövük Szodoma szőlőtöve, és Gomora mezeje: az ő szőlőjük méregnek szőlője, keserű azoknak
szőlőgerezdéi.
33 Sárkányok mérge az ő boruk, és áspiskígyóknak kegyetlen epéje.
34 Nincs-e ez eltéve nálam? bepecsételve az én kincseim között?
35 Enyém a bosszúállás és a fizetés,
mikor itt lesz az ideje, tántorogni kezd
az ő lábuk: mert közel van az ő veszedelmük napja, és sietnek amelyek rájuk jönnek;
36 Mert bosszút áll az ÚR az Ő népéért, és az Ő szolgáit megszánja, mikor
látja, hogy megtört az erejük, és mind
a fogoly, mind a meghagyott semmi.
37 És ezt mondja: Hol az ő istenük?
a kőszikla, amelybe reménységeteket
helyeztétek?
38 Akik áldozatuknak kövérét ették, és
akik itták az italáldozatuk borát: Keljenek fel és segítsenek meg titeket és oltalmazzanak meg titeket!
39 Ezért most lássátok meg, hogy én
vagyok, én, és nincs Isten rajtam kívül:
Én ölök és én elevenítek: én sebesítek
és gyógyítok, és senki nincs aki az én
kezemből kiszabadítson.
40 Mert felemelem az én kezemet az
égre és ezt mondom: Örökké élek én!
41 Ha megélesítem az én fényes kardomat, és kezem az ítélethez kezd: bos�szút állok ellenségeimen és megfizetek
az engem gyűlölőknek.
42 Megrészegítem az én nyilaimat vérrel, és az én kardom húst emészt: a
megölettek és foglyok véréből; az ellenségemnek elejétől való bűnéért
bosszút állok.
43 Örvendezzetek pogányok az Ő népével, mert az Ő szolgáinak vérét megtorolja és bosszút áll az Ő ellenségein,
és kegyelemmel fedezi be az Ő földjét
és az Ő népét.
44 Elment azért Mózes és elmondta
ennek az éneknek minden igéjét a nép
füle hallatára, ő és Józsué, a Nún fia.

45 És mikor végig elmondta Mózes
mindezeket az igéket egész Izraelnek,
46 Mondta nekik: Vegyétek szívetekbe mindezeket az igéket amelyekkel
én bizonyságot teszek ellenetek ezen
a mai napon; és parancsoljátok meg fiaitoknak, hogy őrizzék meg és tartsák
meg ennek a törvénynek minden igéit;
47 Mert nem hiábavaló ige ez nektek:
hanem ez a ti életetek, és ez ige által
hosszabbítjátok meg napjaitokat a földön, amelyre átmentek a Jordánon,
hogy örökségül bírjátok azt.
48 És ugyanezen a napon szólt az ÚR
Mózesnek, ezt mondva:
49 Menj fel az Abarim hegységre, a
Nébó hegyére, ami Moáb földjén van
és ami Jerikóval szemben van; és nézd
meg Kánaán földjét, amit én Izrael fiainak adok örökségül.
50 És halj meg a hegyen, amelyre felmész, és a te népedhez takaríttatsz;
ahogy meghalt Áron, a te testvéred a
Hór hegyén, és az ő népéhez takaríttatott;
51 Mert vétkeztetek ellenem Izrael fiai között a versengés vizénél, a
Czin pusztájában, Kádesnél: mert nem
szenteltetek meg engem Izrael fiai között.
52 Meglátod szemben azt a földet: de
oda, arra a földre nem mész be amit én
adok Izrael fiainak.

33

Mózes az ő halála előtt Izrael fiait
megáldja, és mindegyik nemzetségről jövendőt mond az Istentől, és minden
jót kér nekik.
1 Ez pedig az áldás amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait
az ő halála előtt.
2 És mondta: Az ÚR a Sinai hegyből
jött, és Szeir hegyéből támadt nekik; a
Párán hegyéből ragyogott elő, és eljött
tízezer szenttel: az Ő jobb keze felől tüzes törvény fénylik nekik.
3 És immár szereti a népeket, az Ő
népének szentjei vannak a Te kezedben: azok is lábaidhoz szegődtek, és
hallgatják a Te beszédeidet,
4 A törvényt, melyet Mózes parancsolt
nekünk, amely a Jákob gyülekezetének öröksége.
5 Mert olyan volt Jesurunban Mózes
mint a király, mikor összegyűltek a
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népnek fejei az Izrael nemzetségeivel
együtt.
6 Éljen Rúben és meg ne haljon; ne legyen száma az ő embereinek.
7 Ez pedig a Júda áldása volt, és mondta: Hallgasd meg URam a Júda szavát,
és az ő népéhez vidd be őt: az ő keze
legyen neki elég, mikor az ő ellensége
ellen segítsége leszel.
8 Léviről pedig mondta: A te
Thummimoddal és Urimoddal megékesítetted a férfit, a Te szentedet, akit
megkísértettél Masszában, mikor versengtek Mériba vizei mellett.
9 Aki azt mondta az ő atyjáról és anyjáról: Nem láttam őt; és az ő atyjafiait
nem ismerte, fiaival sem gondolt; mert
őrizték a Te beszédedet, és szövetségedet megtartották.
10 A Te ítéleteidre tanítják Jákobot, és
a Te törvényedre Izraelt; jóillatú füstöt
tesznek az arcod elé, és egészen égőáldozatot a Te oltárodra.
11 Áldd meg URam az ő vagyonát, és
az ő keze munkája legyen kedves előtted: Törd meg derekukat a rájuk támadóknak akik őt gyűlölik, hogy fel ne
keljenek!
12 Benjáminról mondta: Az ÚR szerelmese, és bátran lakik mellette, oltalmazza őt mindennap, és az ő vállai
közt lakik.
13 Józsefről pedig mondta: Megáldatott az ÚRtól az ő földje az ég gyönyörűségével, a harmattal, és a mélységből származó vizekkel.
14 A nap érlelte gyümölcseinek drágaságából, a hold nedvességétől megérlelt gyönyörűséges gyümölcsökkel.
15 És az ősi hegyek javaival, és a régtől
való halmok drágaságaival.
16 A föld gyönyörűségével és gazdagságával: és a csipkebokorban lakozó
jóakarata szálljon József fejére és az ő
atyjafiai közül kiválasztottnak feje tetejére.
17 Az ökre első fajzásának ékessége az
övé, és az ő szarvai olyanok mint az
orrszarvú szarvai; azokkal a népeket
ökleli az egész föld végéig, és ezek az
Efraim tízezrei, és Manassé ezrei.
18 És Zebulonról is mondta: Örvendj
Zebulon, mikor kimész, és te Issakhár
a te sátraidban.
19 A népeket az Isten hegyére hívják
és ott igazságnak áldozatát áldozzák:
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mert a tengerek bőségét szopják és a
föveny elrejtett kincseit.
20 És Gádról mondta: Áldott az, aki
kiterjesztette Gádot: mint az oroszlán,
úgy lakik földjében, és leszaggat kart és
fejtetőt.
21 A javát nézte ki magának, és a törvényadótól rendelt örökségben maradt: Azért elmenve a nép fejedelmeivel, az ÚR igazságát cselekszi, és az Ő
ítéletét Izraellel együtt.
22 És Dánról mondta: a Dán mint az
oroszlán kölyke, amely Básánból kiszökellik.
23 És Nafthaliról mondta: Ó Nafthali,
aki az ÚR jó akaratával és áldásával
vagy teljes; Birtokold örökségül a nyugatot és a délt.
24 És Áserről mondta: Áldott a többi
fiak felett Áser: az ő atyjafiai előtt kedves lesz, és lábait olajban megáztatja.
25 Vas és réz a te saruid; és élteden át
tartson erőd.
26 Nincs olyan mint a Jesurun Istene!
Aki az egeken száguld segítségedre, és
fenségében a felhőkön.
27 Legyen oltalmad az örökkévaló Isten, örökkévaló karjai alattad legyenek; aki a te ellenséged kiűzi előled, és
ezt mondja: Pusztítsd!
28 Hogy egymaga lakjon bátorsággal
Izrael, a Jákob forrása lesz a gabona és
a bor földjén: az ő egei is harmatot csepegjenek neki.
29 Boldog vagy Izrael! Kicsoda olyan
mint te: Nép akit az ÚR véd, a te segítségednek pajzsa, aki a te dicsőségednek fegyvere! És hízelegnek neked a te
ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.

28
4Móz 23,9;
Jer 23,6;
Jer 33,16;

34

Isten megmutatja Mózesnek az ígéret földjét; meghal Mózes a hegyen
és eltemeti Isten; siratják őt az izraeliták
sok ideig. Isten Józsuét állítja Mózes helyére, hogy az Ő népe vezetője legyen.
1 Azért felment Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, ami szemben van Jerikóval; és
megmutatta neki az ÚR az egész földet, Gileádot egészen Dánig;
2 És az egész Nafthalit, Efraim és
Manassé földjét, és az egész Júda földjét a végső tengerig;
3 És a déli tartományt, és Jerikó sík-

1
4Móz
27,12;
5Móz 3,27;
5Móz
32,49;
3
1Móz
19,22;
Józs 4,19,
Bír 1,16;

5 Mózes 34. - Józsué 1.
4
1Móz 12,7;
1Móz
13,15;
1Móz
15,18;
1Móz 26,4;
1Móz
28,13;

6
Júd 9;

7
5Móz 31,2;

ságát, a pálmafák városának völgyét
Czoárig.
4 És mondta neki az ÚR: Ez a föld,
amelyről megesküdtem Ábrahámnak,
Izsáknak, Jákobnak, ezt mondva: a te
magodnak adom azt: Megmutattam,
hogy lásd szemeiddel, de oda be nem
mész.
5 És meghalt ott Mózes, az ÚR szolgája, a Moáb földjén, az ÚR szava szerint.
6 És eltemette őt az ÚR egy völgyben,
a Moáb földjén, Béth-Peórral szemben;
és senki sem tudja az ő temetésének
helyét mind e mai napig.
7 Mózes pedig száz és húsz esztendős
volt mikor meghalt; nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyott az ő ereje.
8 És siratták Izrael fiai Mózest a Moáb

mezőségén harminc napig; és beteltek
a Mózes siratásának, azaz gyászolásának napjai.
9 Józsué a Nún fia, beteljesedett a bölcsesség szellemével, mert Mózes tette rá kezeit; és engedelmeskedtek neki
Izrael fiai, és úgy cselekedtek ahogy
parancsolta az ÚR Mózesnek.
10 És nem támadt azután Izraelben
olyan próféta mint Mózes, akit ismert
volna az ÚR színről-színre:
11 Mindazokban a jelekben és csodákban, amelyekért küldte őt az ÚR, hogy
azokat cselekedje Egyiptom földjén: a
fáraó előtt és minden szolgája előtt, és
az ő egész földje előtt.
12 És minden hatalmas cselekedetben,
és minden nagy rettenetességben, melyeket Mózes cselekedett az egész Izrael szemei előtt.

9
4Móz 27,18;

10
5Móz
18,15-18;
ApCsel
3,22-23;
ApCsel
7,37;
Zsid
3,5-6;

JÓZSUÉ KÖNYVE
A Józsué könyve megírja Izrael népének az Istentől ígért földre való bemenetelét, a pogányok megrontását és a föld elosztását. Tizenhét esztendőt foglal egybe, mert ennyi ideig uralkodik Józsué.

1

Megparancsolja Isten Józsuénak, hogy
álljon be Mózes helyébe és legyen hadnagya a népnek, akiknek ígéretet is tesz.
Józsué engedelmeskedik a hívásnak és parancsolja a népnek, hogy készüljenek a Jordánon való átkelésre. Akiknek Mózes földet adott, azoknak megparancsolja, hogy
fogadásukról emlékezzenek meg és menjenek Izrael fiai előtt fegyveresen, és ők engednek Józsuénak.

1
4Móz 13,9;
5Móz 1,38;
5Móz 34,5;

3
5Móz
11,24;
Józs 14,9;

1 És Mózesnek, az ÚR szolgájának
halála után szólt az ÚR Józsuénak, a
Nún fiának, Mózes szolgájának, ezt
mondva:
2 Mózes, az én szolgám meghalt; most
azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon,
te és ez az egész nép arra a földre, amelyet adok nekik, az Izrael fiainak.
3 Minden helyet, amelyet talpatok
érint, nektek adtam, ahogyan Mózesnek szóltam.
4 A pusztától és a Libanontól fogva a
nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a hitteusok egész földje és napnyugat felé a nagy tengerig lesz a határotok.

5 Meg nem áll előtted senki életed
minden idejében; ahogyan Mózessel
vele voltam, veled is veled leszek; nem
hagylak el téged, sem el nem maradok
tőled.
6 Légy bátor és erős, mert te teszed
majd ezt a népet annak a földnek örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom azt.
7 Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent aszerint a törvény
szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én
szolgám parancsolt neked; attól se jobbra, se balra el ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben amiben jársz!
8 El ne távozzon e törvény könyve a
szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel
és nappal, hogy vigyázz és mindent
úgy cselekedj ahogy írva van abban,
mert akkor leszel jó szerencsés az útjaidon, és akkor boldogulsz.
9 Vagy nem parancsoltam meg neked:
légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj,
mert veled lesz a te URad Istened mindenben amiben jársz.
10 Parancsolt azért Józsué a nép elöljáróinak, ezt mondva:
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5
5Móz 31,6;
5Móz 31,8;
Zsid
13,5-6;
6
5Móz
31,23;

7
5Móz 5,32;
5Móz
28,14;

8
Zsolt 1,2;

Józsué 1. 2.
11 Menjetek át a táboron és parancsoljátok meg a népnek: Készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap átmentek ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokoljátok azt a földet, amelyet az ÚR, a ti Istenetek ad nektek birtokul.
12 A Rúben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének
szólt Józsué, ezt mondva:
13 Emlékezzetek meg a dologról amit
Mózes parancsolt meg nektek, az ÚR
szolgája, ezt mondva: A ti URatok Istenetek megnyugtatott titeket és nektek
adta ezt a földet.
14 Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak ezen a földön,
amelyet Mózes adott nektek a Jordánon innen; ti pedig fegyveres kézzel
menjetek át atyátokfiai előtt, mindnyájan akik közületek erős vitézek, és segítsétek meg őket,
15 Amíg megnyugtatja az ÚR
atyátokfiait is mint titeket, és birtokolják ők is a földet, amelyet a ti URatok
Istenetek ad nekik: akkor azután térjetek vissza örökségetek földjére és birtokoljátok azt, amelyet Mózes, az ÚR
szolgája adott nektek a Jordánon túl
napkelet felől.
16 Azok pedig feleltek Józsuénak, ezt
mondva: Mindent megcselekszünk
amit parancsoltál nekünk, és ahová
küldesz minket, oda megyünk.
17 Ahogyan hallgattunk Mózesre, éppen úgy hallgatunk majd rád, csak legyen veled a te URad Istened, ahogyan
Mózessel vele volt.
18 Mindenkit, aki ellene szegül a szavadnak, és nem hallgat a beszédedre,
mindabban amit parancsolsz neki, öljenek meg. Csak légy bátor és erős!

2

Józsué kémeket küld előre, akik bemennek Ráháb asszony házába és ő elrejti
őket, és megszabadítja a veszedelemtől, és
miután az ország állapotát felmérték, és
magukat esküvel kötelezték Ráhábnak és
annak minden rokonságának megtartására, Józsuéhoz mentek és mindenről bizonyságot tettek.
1 És Józsué, a Nún fia, elküldött
Sittimből titkon két férfit kémekül, ezt
mondva: Menjetek el, nézzétek meg
azt a földet és Jerikót. Azok pedig el236

mentek, és bementek egy parázna as�szony házába, akinek Ráháb volt neve,
és ott háltak.
2 Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, ezt mondva: Íme, férfiak
jöttek ide ezen az éjszakán Izrael fiai
közül ennek a földnek a kémlelésére;
3 Akkor Jerikó királya Ráhábhoz küldött, ezt mondva: Hozd ki a férfiakat,
akik bementek hozzád, akik házadba
mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet.
4 Az asszony pedig fogta a két férfit,
és elrejtette őket, és mondta: Úgy van!
Bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem
tudom honnan valók voltak.
5 És kapuzáráskor kimentek a férfiak
a sötétben; nem tudom hová mentek a
férfiak; siessetek gyorsan utánuk, mert
utolérhetitek őket.
6 Ő pedig felmászatta őket a háztetőre, és a száras len közé bujtatta őket,
amely a háztetőre volt neki kirakva.
7 És utánuk siettek a férfiak a Jordánhoz vivő úton a rév felé; a kaput pedig
bezárták, azután, hogy kimentek azok
akik üldözték őket.
8 Ők pedig még le sem feküdtek, amikor felment hozzájuk az asszony a háztetőre,
9 És mondta a férfiaknak: Tudom,
hogy az ÚR nektek adta ezt a földet, és
hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy ennek a földnek minden
lakosa megolvad előttetek.
10 Mert hallottuk, hogy kiszárította az
ÚR a Vörös tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy
mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik a Jordánon túl voltak,
Szionnal és Óggal, akiket megöltetek.
11 És ahogy hallottuk megolvadt a szívünk, és többé nem támadt bátorság
miattatok senkiben sem. Bizony a ti
URatok Istenetek az Isten fenn az égben és lenn a földön!
12 Most azért esküdjetek meg kérlek
nekem az ÚRra, hogy mivel én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekszetek majd az én
atyám házával, és igaz jelet adtok nekem,
13 Hogy életben hagyjátok atyámat
és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és
mindent ami az övék, és megmentitek
lelkünket a haláltól.
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2Móz
14,21;
4Móz
21,24;
4Móz
21,34;
5Móz
2,30-37;
Józs 4,23;
11
5Móz 4,39;

Józsué 2. 3.

19
Mt 27,25;

14 És mondták neki a férfiak: A mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg
nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És
amikor nekünk adja az ÚR ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled.
15 Lebocsátotta azért őket kötélen az
ablakon (mert az ő háza a kőkerítés falán volt, és ő a kőkerítésen lakott).
16 És mondta nekik: A hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig,
amíg visszatérnek az üldözők; azután
pedig menjetek a magatok útján.
17 A férfiak pedig mondták neki: Ártatlanok leszünk ettől az esketésedtől,
amellyel te megeskettél minket!
18 Íme, mikor bejövünk erre a földre,
kösd ezt a vörös fonalú zsinórt ahhoz
az ablakhoz, amelyen lebocsátottál
minket; atyádat, anyádat és atyádfiait
pedig, és atyád egész háznépét gyűjtsd
be magadhoz a házba.
19 És akkor ha akárki kijön házad
ajtajain, annak vére az ő fején lesz, mi
pedig ártatlanok leszünk; mindannak
vére pedig aki veled lesz a házban, a
mi fejünkön legyen, ha valakinek a
keze azon lenne.
20 Ha pedig jelented a mi dolgunkat,
akkor fel leszünk oldva az eskü alól,
amellyel megeskettél minket.
21 Mondta pedig az: Ahogyan szóltatok, úgy legyen! Ekkor elbocsátotta
őket és elmentek; a vörös zsinórt pedig
rákötötte az ablakra.
22 És elmentek és eljutottak a hegyre, és ott maradtak három nap, amíg
vissza nem tértek az üldözők. Ugyanis minden úton keresték őket az üldözők, de nem találták.
23 Akkor a két férfi visszatért, és leszálltak a hegyről és átmentek a Jordánon, és eljutottak Józsuéhoz, a Nún fiához, és elbeszéltek neki mindent ami
velük történt.
24 És mondták Józsuénak: Bizony kezünkbe adta az ÚR azt az egész földet; meg is olvadt már miattunk a föld
minden lakosa.

3

Miután a kémek visszajöttek, Józsué a
sokasággal a Jordán partjára megy és a
népet inti, hogy szenteljék meg magukat, a
papokat előre küldi Isten ládájával, és amikor a Jordán vizébe lépnek azonnal ketté

válik a víz, amit látva az izraeliták, mindnyájan átkeltek rajta.
1 Felkelt azért Józsué jó reggel, és elindultak Sittimből és eljutottak a Jordánhoz, ő és Izrael fiai mindnyájan, és mielőtt átmentek volna, megháltak ott.
2 Három nap múlva pedig átmentek a
vezérek a táboron;
3 És parancsoltak a népnek, ezt mondva: Mihelyt meglátjátok a ti URatok Istenetek frigyládáját, és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik azt hordozzák, ti is induljatok meg helyetekről és
menjetek utána.
4 Csakhogy köztetek és közte legyen
mintegy kétezer singnyi távolság; ne
menjetek közel ahhoz, hogy megismerhessétek az utat amelyen mennetek kell, mert ezelőtt soha nem jártatok
ezen az úton.
5 Józsué pedig mondta a népnek: Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap
az ÚR csodákat cselekszik köztetek.
6 A papoknak is szólt Józsué, ezt
mondva: Vegyétek fel a frigyládát, és
menjetek át a nép előtt. Felvették azért
a frigyládát, és mentek a nép előtt.
7 Az ÚR pedig mondta Józsuénak:
Ezen a napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt,
hogy megtudják, hogy ahogyan vele
voltam Mózessel, veled is veled leszek.
8 Te azért parancsolj a papoknak, akik
a frigyládát hordozzák, ezt mondva:
Mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban.
9 Ekkor mondta Józsué Izrael fiainak: Gyertek ide, és halljátok meg az
ÚRnak, a ti Isteneteknek szavait!
10 És mondta Józsué: Ebből tudjátok
meg, hogy az élő Isten van köztetek,
és hogy kétség nélkül elűzi előletek a
kananeust, a hittheust, a hivveust, a
perizeust, a girgazeust, az emoreust és
a jebuzeust:
11 Íme, az egész földön Uralkodó
frigyládája előttetek megy át a Jordánon!
12 Most azért válasszatok magatoknak
tizenkét férfit Izrael nemzetségeiből,
egy-egy férfit egy-egy nemzetségből.
13 És mihelyt megnyugszanak majd a
Jordán vizében a papok talpai, akik az
ÚRnak, az egész föld Urának ládáját
hordozzák: a Jordán vize ketté szakad,
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Józsué 3. 4.
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15
1Krón
12,15;

és a felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban.
14 És amint megindult a nép sátraiból,
hogy átmenjen a Jordánon, és a papok,
a frigyláda hordozói, a nép előtt:
15 És amint a láda hordozói a Jordánhoz értek, és a ládahordozó papok bemártották lábaikat a víz szélébe (a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden partja felett):
16 Megállt a víz, amely felülről folyt
alá, és állt egy rakásban, nagyon mes�sze, Ádám városánál, amely Czarthan
mellett volt; a puszta tengere, a Sóstenger felé lefolyó víz pedig egészen elfutott, és Jerikó előtt átment a nép.
17 A papok pedig, az ÚR frigyládájának hordozói, ott álltak bátran a szárazon a Jordán közepében, és az egész
Izrael szárazon ment át, mindaddig
amíg az egész nép teljesen átment a
Jordánon.

4

Józsué a Jordán vizéből tizenkét nagy
követ hozat ki tizenkét választott férfival, és a szárazon felépítteti a köveket. A
Jordán fenekén is tizenkét követ állíttat fel
a szárazon való átmenetel örök emlékére. A
papok feljönnek a ládával a Jordánból miután a nép átkelt. A Jordán vize ismét helyére állt.

2
Józs 3,12;

1 Mikor pedig az egész nép teljesen átment a Jordánon, szólt az ÚR
Józsuénak, ezt mondva:
2 Vegyetek magatokhoz a népből tizenkét férfit, egy-egy férfit egy-egy
nemzetségből.
3 És parancsoljátok nekik, ezt mondva: Vegyetek fel innen a Jordán közepéből tizenkét követ, arról a helyről,
ahol bátran állnak a papok lábai, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol megháltok ezen
az éjszakán.
4 Előhívta azért Józsué a tizenkét férfit, akiket Izrael fiai közül rendelt, egyegy férfit egy-egy nemzetségből;
5 És mondta nekik Józsué: Menjetek át
a ti URatok Istenetek frigyládája előtt
a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ a vállára Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint,
6 Hogy ez jelül legyen köztetek. Ha
kérdezik majd ezután fiaitok, ezt
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mondva: Mire valók nektek ezek a kövek?
7 Mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált a Jordán vize az ÚR frigyládája előtt amikor átment a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és ezek a kövek
mindörökre emlékeztetőül lesznek Izrael fiainak.
8 És úgy cselekedtek Izrael fiai ahogyan Józsué megparancsolta, és felvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izrael fiai nemzetségeinek száma
szerint, ahogyan az ÚR megmondta
Józsuénak, és áthozták magukkal az
éjjeli szállásra, és ott letették azokat.
9 Tizenkét követ állított fel Józsué a
Jordán közepén is, azon a helyen ahol
a frigyládát vivő papok lábai álltak; ott
is vannak mind e mai napig.
10 A papok pedig, a láda hordozói,
a Jordán közepén álltak amíg végbement mindaz a dolog amit az ÚR parancsolt Józsuénak, hogy mondja meg
a népnek egészen úgy, ahogyan Mózes
parancsolta Józsuénak. A nép pedig sietett és átment.
11 És amint véget ért az egész nép
átmenetele, átment az ÚR ládája is és
a papok is a nép előtt.
12 Átmentek Rúben fiai, Gád fiai és
Manassé félnemzetsége is felfegyverkezve Izrael fiai előtt, ahogy Mózes
szólt nekik.
13 Mintegy negyvenezer fegyveres vitéz ment át az ÚR előtt a harcra Jerikó
sík mezejére.
14 Azon a napon felmagasztalta az ÚR
Józsuét az egész Izrael szemei előtt, és
félték őt, ahogy Mózest félték, életének
minden napjaiban.
15 Mert szólt az ÚR Józsuénak, ezt
mondva:
16 Parancsold meg a papoknak akik a
bizonyság ládáját hordozzák, hogy jöjjenek fel a Jordánból.
17 És parancsolt Józsué a papoknak,
ezt mondva: Gyertek fel a Jordánból!
18 És mikor a papok, az ÚR frigyládájának hordozói, feljöttek a Jordán közepéből, és a papok talpai érintették a
szárazt: visszatért a Jordán vize a helyére, és folyt minden partja felett mint
azelőtt.
19 A nép pedig az első hó tizedik napján jött fel a Jordánból, és tábort ütött
Gilgálban, Jerikó keleti határán.

7
Józs 3,13;

12
4Móz
32,20;
4Móz
32,29;

14
Józs 3,7;

Józsué 4. 5. 6.

23
2Móz
14,21;

20 Azt a tizenkét követ is, amelyeket
a Jordánból hoztak, Gilgálban állíttatta fel Józsué.
21 És szólt Izrael fiainak, ezt mondva:
Mikor fiaitok kérdezik majd apáiktól:
Mire valók ezek a kövek?
22 Tudassátok majd fiaitokkal: Szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon.
23 Mert kiszárította a ti URatok Istenetek a Jordán vizét előttetek, amíg
átjöttetek rajta, ahogy cselekedett a ti
URatok Istenetek a Vörös tengerrel,
amelyet megszárított előttünk, amíg
átjöttünk rajta.
24 Hogy megismerje a föld minden
népe az ÚR kezét, hogy bizony erős
az; hogy féljétek a ti URatokat Isteneteket minden időben.

5

Józsué Isten parancsolatából körülmetéli az izraelitákat, akik a pusztában
születtek a negyven esztendő alatt, de nem
metélték körül őket. A húsvéti bárányt
megeszik, megszűnik a Manna, angyal jelenik meg Józsuénak.

2
2Móz 4,25;

6
4Móz
14,23;

1 Amikor pedig meghallották az
emoreusok minden királyai akik a Jordánon túl laknak napnyugat felé, és
a kananeusok minden királyai akik a
tenger mellett laktak, hogy kiszárította az ÚR a Jordán vizét Izrael fiai előtt
amíg átjöttünk; megolvadt a szívük és
nem volt többé bátorság bennük Izrael fiai miatt.
2 Ebben az időben mondta az ÚR
Józsuénak: Csinálj magadnak éles késeket, és másodszor is metéld körül Izrael fiait.
3 És csinált Józsué magának éles késeket, és körülmetélte Izrael fiait a
körülmetéletlenség halmán.
4 Az ok pedig amiért körülmetélte
őket Józsué, ez: Mindaz a nép, amely
kijött Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak útközben a pusztában, amíg jöttek
Egyiptomból.
5 Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép amely kijött, de azt a népet,
amely útközben a pusztában született
amíg jöttek Egyiptomból, nem metélték körül;
6 Mert negyven esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mialatt elfogyott
a hadakozó férfiak egész nemzetsé-

ge akik Egyiptomból jöttek ki, mivel
nem hallgattak az ÚR szavára; akiknek
megesküdött az ÚR, hogy nem mutatja meg nekik a földet amelyről megesküdött az ÚR atyáiknak, hogy nekünk
adja azt a tejjel és mézzel folyó földet.
7 Fiaikat állította azért helyükbe, ezeket metélte körül Józsué, mert körülmetéletlenek voltak, mivel nem metélték körül őket az úton.
8 Miután pedig mind az egész népet
körülmetélték, veszteg voltak a helyükön a táborban amíg meggyógyultak.
9 És mondta az ÚR Józsuénak: Ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát; ezért hívják ennek a helynek a nevét Gilgálnak mind a mai napig.
10 És Gilgálban táboroztak Izrael fiai,
és elkészítették a páskhát a hónap tizennegyedik napján este, Jerikó mezején.
11 És ettek a föld terméséből a páskha
másodnapján kovásztalan kenyeret, és
pörkölt gabonát ugyanezen a napon.
12 És másnaptól kezdve, hogy ettek a
föld terméséből, megszűnt a manna, és
Izrael fiainak nem volt többé mannájuk, hanem Kánaán földjének gyümölcséből ettek abban az esztendőben.
13 Történt pedig amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte szemeit és látta, hogy íme egy férfi állt előtte meztelen karddal kezében. És hozzáment
Józsué, és mondta neki: Közülünk való
vagy, vagy ellenségeink közül?
14 Az pedig mondta: Nem, mert én az
ÚR seregének fejedelme vagyok, most
jöttem. És leborult Józsué arccal a földre és meghajtotta magát, és mondta
neki: Mit szól az én Uram a szolgájának?
15 És mondta az ÚR seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a saruidat lábaidról, mert szent a hely amelyen állsz.
És úgy cselekedett Józsué.

6

Megtanítja Isten Józsuét hogyan vegye be a várost. Beveszi a várost és azt
mindenestől elpusztítja, a népet levágja, Ráhábot megtartja a hozzá tartozókkal
együtt.
1 Jerikó pedig be- és elzárkózott volt
Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se
be nem mehetett senki.
2 És mondta az ÚR Józsuénak: Lásd!
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10
2Móz 12,6;

11
2Móz
12,39;
2Móz
23,15;
3Móz 2,14;

13
1Móz
32,24-30;
2Móz
23,23;

Józsué 6.
kezedbe adtam Jerikót és királyát, a sereg hatalmasaival együtt.
3 Azért járjátok körül a várost mind ti
hadakozó emberek, egyszer megkerülve a várost. Így cselekedj hat napon át.
4 És hét pap hordozzon hét kosszarvból való kürtöt a láda előtt; a hetedik
napon azonban hétszer kerüljétek meg
a várost, a papok pedig kürtöljenek a
kürtökkel.
5 És mikor hosszabban belefújnak a
kosszarvba, mihelyt meghalljátok a
kürt szavát, kiáltson fel az egész nép
nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte lévő helyen.
6 Előhívta azért Józsué, a Nún fia, a
papokat és mondta nekik: Vegyétek
fel a frigyládát, hét pap pedig vigyen
hét kosszarvból való kürtöt az ÚR ládája előtt.
7 A népnek pedig mondta: Menjetek
el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az ÚR ládája előtt.
8 És úgy történt, ahogy Józsué mondta a népnek. A hét pap ugyanis akik a
kosszarvból való hét kürtöt vitték, az
ÚR előtt ment és kürtölt a kürtökkel,
az ÚR frigyládája pedig utánuk ment.
9 A fegyveresek pedig a kürtölő papok
előtt mentek, és a köznép követte a ládát, menve és kürtölve a kürtökkel.
10 A népnek pedig parancsolt Józsué,
ezt mondva: Ne kiáltsatok, hangotokat
se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból addig a napig, amíg azt mondom nektek: Kiáltsatok; és akkor kiáltsatok.
11 Körüljárta azért az ÚR ládája a várost, egyszer megkerülve, azután vis�szatértek a táborba, és az éjszakát a táborban töltötték.
12 Józsué pedig felkelt jó reggel, és felvették a papok az ÚR ládáját.
13 És a hét pap, akik a kosszarvból
való hét kürtöt vitték, folyamatosan az
ÚR ládája előtt ment, és kürtölt a kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük
mentek, és a köznép követte az ÚR ládáját, menve és a kürtökkel kürtölve.
14 A második napon is egyszer kerülték meg a várost, azután visszatértek a
táborba. Így cselekedtek hat napon át.
15 És a hetedik napon, ahogy felkeltek,
mihelyt a hajnal feljött és megkerül240

ték a várost a szokott módon hétszer;
csak ezen a napon kerülték meg a várost hétszer.
16 És mikor a hetedik forduláskor kürtöltek a papok a kürtökkel, Józsué pedig mondta a népnek: Kiáltsatok, mert
nektek adta az ÚR a várost!
17 És legyen a város átok, a város és
minden ami benne van, teljesen az
ÚRé; csak a parázna Ráháb maradjon
életben, ő és mindazok akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket akiket küldtünk.
18 Ti azonban óvjátok meg magatokat az átoktól, semmit ne érintsetek az
átokból, se el ne vegyetek az átokból,
hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt.
19 Hanem mivel minden ezüst- és
arany-, meg réz- és vasedény az
ÚRnak van szentelve, az ÚR kincse
közé jusson.
20 Kiáltott azért a nép, mihelyt kürtöltek a kürtökkel. Mert amikor meghallotta a nép a kürt szavát, nagy kiáltással kiáltott a nép, és magától leszakadt a kőfal, és felment a nép a városba, ki-ki az előtte lévő helyen, és bevették a várost.
21 És fegyver élével teljesen kipusztítottak mindent, ami csak a városban
volt, a férfitól az asszonyig, a gyermektől az öregig, sőt az ökörig, juhig
és a szamárig.
22 A két férfinak pedig, akik kikémlelték a földet, azt mondta Józsué: Menjetek be a parázna asszony házába
és hozzátok ki onnan az asszonyt, és
mindazt amije van, ahogy megesküdtetek neki.
23 Bementek azért a kémkedő ifjak és
kihozták Ráhábot, atyját, anyját és atyjafiait, és mindazt amije volt, és minden cselédjét is kihozták, és Izrael táborán kívülre helyezték őket.
24 A várost pedig tűzzel égették meg,
és mindazt ami benne volt; csak az
ezüstöt és aranyat és a réz- és vasedényeket rakták az ÚR házának kincsei
közé.
25 A parázna Ráhábot pedig, és atyjának háznépét és mindenét amije volt,
élni hagyta Józsué, és ott lakik Izrael
között mind e mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Józsué küldött,
hogy kikémleljék Jerikót.

19
4Móz
31,54;

20
Zsid 11,30;

22
Józs 2,14;
Zsid 11,31;

Józsué 6. 7.
26
1Kir 16,34;

26 És gonoszt kért Józsué azon a napon, ezt mondva: Átkozott legyen az
ÚR előtt az a férfi, aki felkel, hogy felépítse ezt a várost, Jerikót! Az elsőszülöttjére rakja le annak alapját, és legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit!
27 És az ÚR Józsuéval volt, és híre lett
az egész földön.

7

Ákán bűnéért Izrael fiait megverik Ai
lakosai. Józsué könyörgésében panaszkodik Isten előtt. Megmondja Isten, hogy
miért verték meg a népet, ezért sorsvetés
által megtalálják a bűnös embert. Megölik
a bűnöst minden hozzátartozójával együtt,
és az Isten megengesztelődik.

1
Józs 22,20;
1Krón 2,7;

1 De Izrael fiai vétkeztek a teljesen az
ÚRnak szentelt dolgokkal, mert Ákán,
Kárminak fia (ki a Zabdi fia, ki a Zéra
fia a Júda nemzetségéből) elvett a teljesen az ÚRnak szentelt dolgokból; azért
felgerjedt az ÚR haragja Izrael fiai ellen.
2 Józsué ugyanis férfiakat küldött Jerikóból Aiba, amely Bethaven mellett
van, Bétheltől napkelet felé, és szólt
nekik, ezt mondva: Menjetek fel és
kémleljétek ki azt a földet. És felmentek a férfiak és kikémlelték Ait.
3 Majd visszatértek Józsuéhoz, és
mondták neki: Ne menjen fel az egész
nép; mintegy kétezer férfi, vagy mintegy háromezer férfi menjen fel, és
megverik Ait. Ne fáraszd oda az egész
népet, hiszen kevesen vannak azok!
4 Felment azért oda a népből mintegy
háromezer férfi, de elfutottak Ai férfiai
elől.
5 És Ai férfiai megöltek közülük mintegy harminchat férfit, és a kaputól
kezdve egész Sébarimig üldözték őket,
és levágták őket a lejtőn. Azért megolvadt a nép szíve és olyanná lett mint
a víz.
6 Józsué pedig megszaggatta a ruháit, és földre borult arccal az ÚR ládája
előtt egészen estig, ő és Izrael vénei, és
port hintettek a fejükre.
7 És mondta Józsué: Ah, Uram
ISTENem! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, hogyha az emoreus
kezébe adsz minket, hogy elveszítsen?
Bárcsak úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna a Jordánon túl!

8 Óh Uram! mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ellenségei előtt!
9 Ha meghallják a kananeusok és e
föld minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket erről a földről: mit cselekszel majd a Te nagy nevedért?
10 És mondta az ÚR Józsuénak: Kelj
fel! Miért is borulsz te arcra?
11 Vétkezett Izrael, és áthágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nekik,
mert elvettek a teljesen nekem szentelt
dolgokból is, és loptak is és hazudtak
is, és dolgaik közé is dugdostak.
12 Ezért nem bírtak megállni Izrael
fiai az ellenségeik előtt, hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká
lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki
nem vesztitek magatok közül azt a bűnöst.
13 Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és
mondd: Tisztítsátok meg magatokat
holnapra, mert ezt mondta az ÚR, Izrael Istene: Istennek szentelt dolog van
közötted, Izrael! Nem állhatsz meg ellenségeid előtt, amíg el nem távolítjátok közületek ezt az átkot.
14 Azért jöjjetek elő reggel nemzetségeitek szerint; a nemzetség pedig,
amelyet megjelent az ÚR, jöjjön elő
családonként; a család pedig, amelyet
megjelent az ÚR, jöjjön elő házanként,
a ház pedig, amelyet megjelent az ÚR,
jöjjön elő férfinként.
15 És úgy lesz, hogy aki bűnös az átok
dolgában, az tűzzel lesz megégetve, ő
és mindene amije van, mert megszegte az ÚR szövetségét, és mivel alávaló
dolgot cselekedett Izraelben.
16 Felkelt azért Józsué és jó reggel
nemzetségei szerint előállította Izraelt, és bűnösnek jelentetett a Júda nemzetsége.
17 Ekkor előállította Júda családjait, és bűnösnek jelentetett a Zéra családja; azután előállította Zéra családját férfinként, és bűnösnek jelentetett a
Zabdi háza.
18 És előállította az ő házát férfinként,
és bűnösnek találtatott Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zéra fia.
19 Mondta azért Józsué Ákánnak:
Fiam, adj dicsőséget kérlek Izrael
URának Istenének, és tégy vallást neki,
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Józsué 7. 8.
és add tudtomra nekem mit cselekedtél, és el ne titkold tőlem!
20 Ákán pedig felelt Józsuénak, és
mondta: Bizony én vétkeztem Izrael URa Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem!
21 Láttam ugyanis a zsákmány közt
egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus
ezüstöt és egy aranyvesszőt, amelynek
súlya ötven siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és íme,
elrejtve vannak a földben, sátorom közepében, az ezüst pedig alatta van.
22 Ekkor követeket küldött Józsué, s
ezek a sátorba futottak, és íme, az az
ő sátrában volt elrejtve, és az ezüst is
alatta volt.
23 Kivitték azért azokat a sátor közepéből, és vitték Józsuéhoz és Izrael
minden fiához, és lerakták azokat az
ÚR előtt.
24 Józsué és vele az egész Izrael, fogta
Ákánt, a Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst
és az aranyvesszőt, fiait és lányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindent, amije volt, vitték azokat Akor
völgyébe.
25 És mondta Józsué: Miért rontottál
meg minket? Rontson meg téged e napon az ÚR! És elborította őt egész Izrael kövekkel, és miután megkövezték
őket, megégették őket tűzzel.
26 És nagy kőhalmot raktak fölé; amely
megvan mind e mai napig. És megszűnt az ÚR haragjának gerjedezése.
Ezért nevezik ezt a helyet Akor völgyének mind e mai napig.

8

Isten megkegyelmez a népnek, akikre az Ákán bűne miatt haragudott. Parancsolja Józsuénak, hogy menjen el Ai városára és diadalt ígér neki. Elmegy ezért
Józsué és beveszi a várost okosan, a népet
mind levágja, a várost tűzzel megemészti, a város gazdagságát átengedi a népnek.
Oltárt épít Józsué az áldozatnak, és az Isten törvényét kövekre írja. A törvény átkait és áldásait elolvassa.

1
5Móz 1,21;
5Móz 7,18;

1 És mondta az ÚR Józsuénak: Ne félj
és ne rettegj! Vedd magadhoz mind
a fegyverfogható népet és kelj fel és
menj fel Aiba, íme kezedbe adom Ai
királyát és az ő népét, városát és földjét.
2 Úgy cselekedj Aival és az ő királyá242

val, ahogyan Jerikóval és az ő királyával cselekedtél; de zsákmányolnivalóját és barmait magatoknak zsákmányolhatjátok! Vess lest a városnak, annak háta mögött!
3 Felkelt azért Józsué és az egész fegyverfogható nép, hogy felmenjenek
Aiba, és kiválasztott Józsué harmincezer erős férfit és elküldte őket éjjel.
4 És parancsolt nekik, ezt mondva: Vigyázzatok! Ti lest vettek a városnak,
a város háta mögött; ne menjetek túl
messzire a várostól, és mindnyájan készen legyetek!
5 Én pedig és az egész nép amely velem van, megközelítjük a várost. És ha
kijönnek ellenünk, mint először, akkor
megfutamodunk előttük.
6 És utánunk jönnek amíg el nem szakítjuk őket a várostól, mert azt fogják
mondani: Futnak előlünk mint először. És amíg futunk előttük,
7 Ti támadjatok elő a leshelyről, és foglaljátok el a várost, mert a ti URatok Istenetek azt a ti kezetekbe adja.
8 És ha majd beveszitek a várost,
gyújtsátok fel a várost tűzzel. Az ÚR
szava szerint cselekedjetek, vigyázzatok, megparancsoltam nektek!
9 Elküldte azért őket Józsué, és elmentek a leshelyre, és megszálltak Béthel
és Ai között, Aitól napnyugat felé;
Józsué pedig ezen az éjszakán a nép
között aludt.
10 És felkelt Józsué jó reggel és megszámlálta a népet, és felment ő és Izrael vénei a nép előtt Aiba.
11 És felment a fegyverfogható nép is
mind, amely vele volt, közelítettek és
a város elé jutottak, és táborba szálltak
Aitól északra, a völgy pedig köztük és
Ai közt volt.
12 És vett mintegy ötezer férfit, és lesbe állította őket Béthel és Ai között a
város nyugati részén.
13 Így állították fel a népet, az egész
tábort, amely Aitól észak felé, utócsapata pedig a várostól napnyugat felé
volt. Józsué pedig bement ezen az éjszakán a völgy közepébe.
14 És mikor meglátta Ai királya, sietve felkeltek, és kijöttek a város férfiai
Izrael ellen a harcra; ő és egész népe
a megszabott helyre, a síkság elejére, mert nem tudta, hogy lest vetettek
neki a város háta mögött.

2
5Móz
20,14;
Józs 6,21;
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22
5Móz 7,2;

26
2Móz
17,11-12;

27
Józs 8,2;

15 Józsué pedig és az egész Izrael
mintha megverettek volna, a puszta
felé vivő úton futottak előttük.
16 És az egész népet felriasztották,
amely a városban volt, hogy üldözze
őket. És üldözték Józsuét, és elszakadtak a várostól.
17 És nem maradt ember Aiban, sem
Béthelben, aki nem jött volna Izrael
után, és otthagyták a várost kinyitva,
és üldözték Izraelt.
18 Az ÚR pedig mondta Józsuénak:
Emeld fel Ai felé a kopját amely kezedben van, mert kezedbe adom azt.
És felemelte a város felé Józsué a kopját, amely kezében volt.
19 A lesben lévők pedig hamar felkeltek helyükről, és amint felemelte kezét, futásnak eredtek és bementek a
városba, és bevették azt, és gyorsan
tűzbe borították a várost.
20 Ai férfiai pedig hátratekintettek és
látták, hogy íme, a város füstje felszállt
az ég felé, és hogy nincs módjukban
ide vagy oda elfutni, mert a nép amely
a pusztának futott, visszafordult az üldöző felé.
21 Józsué ugyanis és az egész Izrael látták, hogy a lesben lévők bevették a várost, és hogy a város füstje felszállt: visszafordultak azért és vágták
Ai férfiait.
22 Azok pedig a városból jöttek ki ellenük, és így Izrael között voltak: ezek
innen, azok meg onnan, és vágták őket
mindaddig, amíg egy sem maradt közülük élve, vagy aki elszaladt volna.
23 Ai királyát is elfogták élve és Józsué
elé elvitték őt.
24 Mikor pedig leöldöste Izrael Ai
minden lakosát a mezőn, a pusztában
ahol üldözték őket, és amikor fegyver
éle alatt az utolsóig mindnyájan elhullottak: visszafordult Ai ellen az egész
Izrael, és fegyver élével vágta azt.
25 Mindazok pedig, akik ezen a napon elhullottak, férfiak és asszonyok
együtt, tizenkétezren voltak; Ai minden embere.
26 Józsué ugyanis nem vonta vissza a
kezét, amelyet a kopjával együtt felemelt, amíg megölte Ai minden lakóját.
27 A barmot azonban és ami zsákmányolni valója volt ennek a városnak,
magának zsákmányolta el Izrael az

ÚR rendelete szerint. Amint utasította Józsuét.
28 Ait pedig felgyújtatta Józsué és
örökkévaló kőhalommá tette, pusztasággá mind e napig.
29 Ai királyát pedig estig fára akasztotta fel, de naplementekor parancsolt Józsué, és levették a fáról annak
holttestét, és a város kapujának bejáratához vetették, és nagy rakás követ
hordtak fölé, mind e napig.
30 Majd oltárt épített Józsué Izrael
URának Istenének Ebál hegyén,
31 Ahogyan Mózes, az ÚR szolgája megparancsolta Izrael fiainak, ahogyan meg van írva Mózes törvényének
könyvében; oltárt ép kövekből, amelyeket vas nem érintett és vittek arra
az ÚRnak egészen égőáldozatot, és hálaáldozatokat áldoztak.
32 És ott kövekre írta fel Mózes törvényének mását, amelyet ő írt Izrael fiai
elé.
33 Az egész Izrael pedig és a vénei, vezérei és bírái ott álltak kétfelől a láda
mellett, a lévita papok előtt, akik az
ÚR frigyládáját hordozták, úgy a jövevény, mint a bennszülött, fele a
Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint Mózes az ÚR szolgája
megparancsolta, hogy először megáldja Izrael népét.
34 Azután pedig felolvasta a törvény
minden igéjét, az áldást és az átkot,
mind úgy, ahogy meg van írva a törvény könyvében.
35 Nem volt egy ige sem azok közül,
amelyeket Mózes parancsolt, amelyet
fel nem olvasott volna Józsué, Izrael
egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is,
akik közöttük jártak.

9

A Kánaán földjének királyai, mikor
meghallották Izrael cselekedeteit, hadba
gyűltek ellene. A gibeoniták álnoksággal, a
fegyvert letéve frigyet szereznek az izraelitákkal és életüket megtartják, de örökkévaló szolgálatra vetik őket.
1 Mikor pedig ezt meghallották mindazok a királyok, akik a Jordánon túl a
hegyeken és síkon, és a nagy tenger
egész partja mentén voltak Libanonnal szemben: a hittheus, az emoreus,
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a kananeus, a perizeus, a hivveus és a
jebuzeus:
2 Egybegyülekeztek, hogy egy akarattal megvívjanak Józsuéval és Izraellel.
3 De Gibeon lakosai is meghallották
amit Józsué Jerikóval és Aival cselekedett.
4 És ők ravaszul is cselekedtek. Elmentek ugyanis és követeknek adták ki
magukat. Szereztek azért szamaraikra ócska zsákokat, és ócska, megrepedezett és összekötözött borostömlőket;
5 És ócska, megfoltozott sarukat lábaikra, és ócska ruhákat magukra; az útravaló kenyerük is mind száraz és penészes volt.
6 Így mentek el Józsuéhoz a táborba Gilgálba, és mondták neki, és Izrael férfiainak: Messze földről jöttünk,
most azért kössetek szövetséget velünk.
7 Izrael férfiai pedig mondták a
hivveusnak: Hátha közöttem laksz;
hogyan kössek azért szövetséget veled?
8 Azok pedig mondták Józsuénak:
Szolgáid vagyunk! És mondta nekik
Józsué: Kik vagytok, és honnan jöttetek?
9 És mondták neki: Igen messze földről jöttek a te szolgáid, a te URad Istened nevéért, mert hallottuk az Ő hírét, és mindazt amit Egyiptomban cselekedett;
10 Mindazokat is, amit az emoreusok
két királyával cselekedett, akik a Jordánon túl voltak, Szihonnal, Hesbon
királyával és Óggal, Básán királyával,
aki Astarótban volt.
11 Ezért szóltak nekünk a mi véneink
és földünk lakosai is mind, ezt mondva: szerezzetek magatoknak eledelt az
útra, és menjetek eléjük, és mondjátok
nekik: Szolgáitok vagyunk, most azért
kössetek szövetséget velünk!
12 Ez a kenyerünk meleg volt, amikor
elhoztuk eleségül házainkból elindulva, hogy hozzátok jöjjünk; most íme,
száraz és penészes lett.
13 Ezek a borostömlők is, amelyeket
új korukban töltöttünk meg, íme, de
megszakadoztak; ezek a ruháink és saruink pedig megavultak az igen hos�szú út miatt!
14 És vettek a férfiak azok eledeléből,
az ÚR tanácsát pedig nem kérték.
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15 És békét kötött velük Józsué, és szövetséget kötött velük, hogy életben
hagyja őket, a gyülekezet fejedelmei
pedig megesküdtek nekik.
16 De harmadnap múlva azután, hogy
szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy azok közel vannak hozzájuk,
sőt közöttük laknak.
17 Elindultak azért Izrael fiai, és harmadnapon eljutottak azok városaihoz.
Városaik pedig ezek voltak: Gibeon,
Kefira, Beéróth és Kirjáth-Jeárim.
18 De nem bántották őket Izrael fiai,
mivelhogy megesküdtek nekik a gyülekezet főemberei Izrael URára Istenére, és az egész gyülekezet zúgolódott a
főemberek ellen.
19 A főemberek azért mind azt mondták az egész gyülekezetnek: Mi megesküdtünk nekik Izrael URára Istenére,
most hát nem bánthatjuk őket.
20 Azt cselekedjük velük, hogy életben hagyjuk őket, és így nem lesz harag ellenünk az esküért, amellyel megesküdtünk nekik.
21 Mondták azért nekik a főemberek:
Hadd éljenek! És favágóivá és vízhordozóivá lettek az egész gyülekezetnek,
ahogyan szóltak nekik a főemberek.
22 Hívatta ugyanis őket Józsué, és
szólt nekik, ezt mondva: Miért csaltatok meg minket, ezt mondva: Igen
messziről valók vagyunk tőletek, holott közöttünk laktok?
23 Most azért legyetek átkozottak, és
ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó és vízhordó az én Istenem házában.
24 Azok pedig feleltek Józsuénak, és
mondták: Mivelhogy nyilván tudtukra
esett szolgáidnak az, amit a te URad Istened parancsolt Mózesnek, az Ő szolgájának, hogy nektek adja ezt az egész
földet, és hogy kiirtja előletek a föld
minden lakosát: igen féltettük tőletek
az életünket, ezért cselekedtük ezt a
dolgot.
25 És most íme, a kezedben vagyunk,
ami jónak és igaznak látszik előtted,
úgy cselekedj velünk!
26 És úgy cselekedett velük, és kiszabadította őket Izrael fiai kezéből, és
nem ölték meg őket.
27 És Józsué azon a napon favágókká
és vízhordókká tette őket a gyülekezethez és az ÚR oltárához mind e mai
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5Móz 7,1-2;

Józsué 9. 10.
napig, azon a helyen, amelyet válasz- előtt, és megverte őket Gibeonnál nagy
vereséggel, és űzte őket a Bethoronba
tott.
vivő úton, és vágta őket egészen
A királyok, akik Józsué ellen felgyü- Azekáig és Makkedáig.
lekeztek, mikor hallották, hogy a 11 Mikor pedig Izrael elől futottak a
gibeoniták Józsuéval szövetséget kötöttek, bethoroni lejtőn, az ÚR nagy köveket
azok ellen fordultak, de Józsué megszaba- hullatott rájuk az égből egész Azekáig,
dította őket, és a királyokat Isten megverte. és meghaltak. Többen voltak akik a
Elfoglalta Józsué azt a tartományt, és utá- jégeső kövei miatt haltak meg, mint
na Gilgálba ment.
azok akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai.
1 Mikor pedig meghallotta Adonisé- 12 Akkor szólt Józsué az ÚRnak azon
dek, Jeruzsálem királya, hogy Józsué a napon, amelyen odavetette az ÚR
bevette Ait és elpusztította azt, és hogy az emoreust Izrael fiai elé; ezt mondúgy cselekedett Aival és annak kirá- ta pedig Izrael szemei előtt: Állj meg
lyával, ahogyan Jerikóval és annak ki- nap Gibeonban, és hold az Ajalon völrályával cselekedett, és hogy Gibeon gyében!
lakói békességre léptek Izraellel, és kö- 13 És megállt a nap, és vesztegelt a
hold is, amíg bosszút állt a nép az elzöttük vannak:
2 Igen megijedtek, mert Gibeon nagy lenségein. Vagy nincs ez megírva a
város volt, olyan mint egy a királyi vá- Jásár könyvében? És megállt a nap az
rosok közül, sőt nagyobb volt Ainál, ég közepén és nem sietett lenyugodni
majdnem egy teljes napig.
férfiai pedig mind vitézek voltak.
3 Küldött azért Adonisédek, Jeruzsá- 14 És nem volt olyan nap mint ez, sem
lem királya Hohámhoz, Hebron kirá- előtte, sem utána, hogy az ember szalyához és Pireámhoz, Jármut királyá- vának engedett volna az ÚR, mert az
hoz és Jáfiához, Lákis királyához és ÚR hadakozott Izraelért.
Debirhez, Eglon királyához, ezt mond- 15 Ezután visszatért Józsué és vele az
egész Izrael a táborba, Gilgálba.
va:
4 Gyertek fel hozzám és segítsetek 16 Ez az öt király pedig elfutott, és elmeg engem, és verjük meg Gibeont, rejtőzött Makkedában a barlangban.
mert békességre lépett Józsuéval és Iz- 17 És megüzenték ezt Józsuénak, ezt
mondva: Megtalálták az öt királyt, elrael fiaival!
5 Összegyűltek azért, és felment az rejtőzve a makkedai barlangban.
emoreusok öt királya: Jeruzsálem ki- 18 És mondta Józsué: Hengerítsetek
rálya, Hebron királya, Jármut királya, nagy köveket a barlang szájához és
Lákis királya, Eglon királya, ők maguk rendeljetek mellé férfiakat, hogy őrizés minden seregük, és tábort ütöttek zék őket.
19 Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljaGibeonnál, és hadakoztak ellene.
6 Küldtek azért Gibeon férfiai tok ellenségeitek után és vágjátok utóJózsuéhoz a táborba, Gilgálba, ezt csapataikat, és ne engedjétek őket bemondva: Ne vond meg kezeidet szol- jutni a városaikba, mert a ti URatok Isgáidtól! Gyere fel hozzánk hamar tenetek kezetekbe adta őket.
és ments meg minket, és segíts raj- 20 Miután pedig elvégezték Józsué és
tunk, mert felgyűltek ellenünk az Izrael fiai azok igen nagy vereséggel
emoreusok királyai mind, akik a he- való verését, egészen azok megsemmisítéséig, és az élve maradtak a megerőgyen laknak.
7 Felment azért Józsué Gilgálból, ő sített városokba vonultak:
maga és az egész hadakozó nép vele, 21 Visszatért az egész nép Józsuéhoz
a táborba, Makkedába békességgel;
és a sereg minden vitéze.
8 Az ÚR pedig mondta Józsuénak: Ne nyelvét se mozdította senki Izrael fiai
félj tőlük, mert kezedbe adtam őket; ellen.
22 És mondta Józsué: Nyissátok fel a
senki sem áll meg előtted közülük.
9 És rájuk tört Józsué nagy hirtelen, mi- barlang száját, és hozzátok ki hozzám
ezt az öt királyt a barlangból!
után egész éjszaka ment Gilgálból.
10 És megrettentette őket az ÚR Izrael 23 És úgy cselekedtek, és kihozták
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1
Józs 6,15;
Józs 9,15;
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Józsué 10. 11.

26
5Móz
21,23;
Józs 8,29;

hozzá a barlangból ezt az öt királyt:
Jeruzsálem királyát, Hebron királyát,
Jármut királyát, Lákis királyát, Eglon
királyát.
24 Mikor pedig kihozták ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhívatta Józsué Izrael minden férfiát, és mondta a hadakozó nép vezéreinek, akik vele mentek:
Gyertek elő, tegyétek lábaitokat ezeknek a királyoknak a nyakára. Eljöttek
azért és lábaikat azok nyakára tették.
25 És mondta nekik Józsué: Ne féljetek, és meg ne rettenjetek; legyetek
bátrak és erősek, mert így cselekszik
az ÚR minden ellenségetekkel, akik ellen hadakoztok.
26 Azután pedig megverte őket Józsué,
és megölte őket, és felakasztatta őket
öt fára, és felakasztva maradtak a fákon egészen estig.
27 Naplemente idején pedig parancsolt Józsué, és levették őket a fákról,
és behányták őket a barlangba amelyben elbújtak, és nagy köveket raktak a
barlang szája elé, mind e mai napig.
28 Ugyanazon a napon Makkedát is
bevette Józsué, és fegyver élére hányta
azt és annak királyát, és megölte őket
és egy lelket sem engedett menekülni
azokból, amelyek benne voltak. Úgy
cselekedett Makkeda királyával, ahogyan Jerikó királyával cselekedett.
29 Azután átment Józsué és vele az
egész Izrael Makkedából Libnába, és
hadakozott Libnával.
30 És azt is Izrael kezébe adta az ÚR, és
annak királyát; és fegyver élére hányta
azt, és egy lelket sem engedett menekülni azokból amelyek benne voltak.
És úgy cselekedett annak királyával,
ahogy Jerikó királyával cselekedett.
31 Libnából pedig átment Józsué és
vele az egész Izrael Lákisba, és táborba szállt mellette, és hadakozott ellene.
32 És az ÚR Izrael kezébe adta Lákist
és bevette azt másodnapon, és fegyver élére hányta azt, és minden lelket
amely benne volt, egészen úgy ahogyan Libnával cselekedett.
33 Akkor feljött Hórám, Gézer királya, hogy megsegítse Lákist, de megverte Józsué őt és az ő népét annyira,
hogy egy menekülőt sem hagyott meg
belőle.
34 Lákisból pedig átment Józsué és
vele az egész Izrael Eglonba, és tábor246

ba szálltak ellene, és hadakoztak ellene.
35 És bevették azt ugyanazon a napon,
és fegyver élére hányták azt; és megölt minden lelket amely benne volt,
ugyanazon a napon, egészen úgy ahogyan Lákissal cselekedett.
36 Felment azután Józsué Eglonból és
vele az egész Izrael Hebronba, és hadakoztak az ellen.
37 És bevették azt, és fegyver élére
hányták azt, és annak királyát és minden városát, és egy lelket sem engedett
menekülni azokból amelyek benne
voltak, egészen úgy ahogyan Eglonnal
cselekedett, elvesztve azt és minden
lelket amely benne volt.
38 Fordult azután Józsué, és vele az
egész Izrael Debirnek, és hadakozott
az ellen.
39 És bevette azt és annak királyát és
minden városát, és fegyver élére hányta őket, és megöltek minden lelket
amely benne volt, nem hagyott menekülni valót. Ahogyan Hebronnal cselekedett, úgy cselekedett Debirrel és annak királyával, vagy ahogyan Libnával
és annak királyával cselekedett.
40 Megverte azért Józsué az egész földet; a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket és mindazoknak királyait, menekülni valót sem hagyott;
és megölt minden élőt, ahogyan Izrael
URa Istene megparancsolta.
41 Megverte pedig őket Józsué
Kádes Barneától fogva egész Gázáig, a Gósennek is minden földjét egész
Gibeonig.
42 És mindezeket a királyokat és azok
földjét egyszerre hódította meg Józsué,
mivel Izrael URa Istene hadakozott Izraelért.
43 Azután visszatért Józsué és vele az
egész Izrael a táborba, Gilgálba.

11

Miután Józsué megverte az öt királyt, a többi király is összegyűlt ellene és Józsuéra akartak menni, de azokat
Józsué hirtelen körülvette és levágta mind.
Az ő tartományukat elfoglalta és szétosztotta az izraeliták között, és utána vége lett
a hadakozásnak.

1 Mikor pedig meghallotta ezt Jábin,
Hásor királya, küldött Jobábhoz, Má-

40
5Móz 7,2;
5Móz
20,16-17;
Józs 8,2;

Józsué 11. 12.

12
5Móz
20,16-17;
Józs 10,40;

don királyához, és Simron királyához,
és Aksáf királyához,
2 És azokhoz a királyokhoz, akik észak
felé a hegységben laktak, és a pusztában Kinneróttól délre, és a síkságon, és
Dór magaslatain a tenger felé;
3 A kananeushoz napkelet és napnyugat felé, és az emoreushoz,
a hittheushoz, a perizeushoz, a
jebuzeushoz a hegyek közé, és a
hivveushoz a Hermon alá, Mispa földjére.
4 És kijöttek és velük az ő egész táboruk, sok nép, olyan sok, mint a föveny,
amely a tenger partján van, és igen sok
ló és szekér.
5 És összegyűltek mindezek a királyok
és megindultak, és táborba szálltak
együttesen Mérom vizeinél, hogy hadakozzanak Izrael ellen.
6 Ekkor mondta az ÚR Józsuénak:
Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra
mindnyájukat átdöfötten vetem Izrael
elé; lovaikat bénítsd meg, szekereiket
pedig tűzzel égesd meg.
7 Elment azért Józsué és vele az egész
hadakozó nép azok ellen a Mérom vizeihez nagy hirtelen, és rájuk rohantak.
8 És az ÚR Izrael kezébe adta őket, és
verték őket és űzték őket egészen a
nagy Szidonig és Miszrefót-Majimig,
és Mispa völgyéig napkelet felé, és leverték őket annyira, hogy senki sem
maradt életben közülük.
9 És úgy cselekedett velük Józsué, ahogyan megmondta neki az ÚR: lovaikat
megbénította, szekereiket pedig tűzzel
égette el.
10 Majd abban az időben visszafordult
Józsué és bevette Hásort, királyát pedig fegyverrel megölte (Hásor azelőtt
ugyanis mindezeknek az országoknak
a feje volt);
11 És levágtak minden lelket amely
benne volt, megölve őket fegyver élével; nem maradt meg egy élő sem;
Hásort pedig tűzzel égette meg.
12 És ezeknek a királyoknak minden
városát és minden királyukat is megfogta Józsué, és megölte őket fegyver
élével, kipusztítva őket, ahogyan Mózes, az ÚR szolgája megparancsolta.
13 Csak éppen azokat a városokat nem
égette meg Izrael, amelyek halmokon

álltak, kivéve Hásort, egyedül ezt égette meg Józsué.
14 És ezeknek a városoknak minden
zsákmányolnivalóját, és a barmokat
is maguknak zsákmányolták el Izrael
fiai; csak az embereket hányták mind
fegyver élére, amíg kipusztították
őket. Nem hagytak meg egy élőt sem.
15 Ahogyan az ÚR Mózesnek, az Ő
szolgájának parancsolt, úgy parancsolt Mózes Józsuénak, és úgy cselekedett Józsué, semmit el nem hagyott
mindabból, amit az ÚR Mózesnek parancsolt.
16 És elfoglalta Józsué mindazt a földet, a hegységet, az egész déli vidéket, Gósen egész földjét, úgy a síkságot mint a pusztát, és Izrael hegyét és
annak síkságát.
17 A kopasz hegytől fogva, amely
Szeír felé emelkedik, egészen BaálGádig a Libanon völgyében, a Hermon
hegye alatt; királyaikat pedig mind elfogta, és megverte és megölte őket.
18 Sok napon át viselt hadat Józsué
mindezekkel a királyokkal.
19 Nem volt város amely békességre lépett volna Izrael fiaival, kivéve a
Gibeonban lakó hivveusokat; harccal
vették be azt mind.
20 Mert az ÚRtól volt az, hogy megkeményítve szíveiket, haddal menjenek
Izrael ellen, hogy eltörölje őket; hogy
ne legyen nekik irgalom, hanem hogy
elpusztítsa őket, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
21 Majd elment Józsué ebben az időben, és kiirtotta az anákokat a hegyek
közül, Hebronból, Debirből, Anábból
és Júda minden hegyéből, és Izrael
minden hegyéből; városaikkal együtt
törölte el őket Józsué.
22 Nem maradtak anákok Izrael fiainak földjén, csak Gázában, Gáthban és
Asdódban maradtak meg.
23 Elfoglalta azért Józsué az egész
földet egészen úgy, ahogyan az ÚR
mondta Mózesnek, és örökségül adta
azt Józsué Izraelnek, osztályrészeikhez képest, nemzetségeik szerint. A
föld pedig megnyugodott a harctól.

12

Felsorolja Józsué a tartományokat,
és mind a királyokat, melyeket Mózes és utána ő megvertek.
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15
2Móz
23,32-33;
2Móz
34,12;
4Móz
33,52;
5Móz 7,2;
5Móz
20,16;

Józsué 12. 13.

2
5Móz 3,8;
5Móz 3,16;

4
5Móz 1,4;

6
4Móz
21,24;
4Móz
32,33;
7
Józs 10,40;

1 Ezek pedig annak a földnek a királyai, akiket levertek Izrael fiai, és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon
túl, napkelet felé, az Arnon pataktól
fogva a Hermon hegyéig, és az egész
mezőséget kelet felől:
2 Szihon, az emoreusok királya, aki
Hesbonban lakott, aki Aróertől fogva,
amely az Arnon patak partján van, és
a patak közepétől és a Gileád felétől a
Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig uralkodott.
3 És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a
Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga
hegyoldalainak aljáig.
4 És Ógnak, a Básán királyának tartománya, aki az óriások maradékai közül való, aki Astarótban és Edreiben
lakott.
5 És uralkodott Hermon hegyén,
Szalkhában és az egész Básánban, a
Gesurnak és Maakhátnak határáig, és
a fél Gileádon, Szihonnak, Hesbon királyának határáig.
6 Mózes, az ÚR szolgája és Izrael fiai
verték le őket, és odaadta azt a földet Mózes, az ÚR szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségének és a
Manassé nemzetség felének.
7 Ezek pedig annak a földnek királyai, akiket levertek Józsué és az Izrael fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, amely van
a Libanon völgyében, egészen a kopasz hegyig, amely Szeír felé emelkedik. És osztályrészeik szerint odaadta
azt Józsué örökségül Izrael nemzetségeinek:
8 A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a hittheus,
emoreus, kananeus, perizeus, hivveus
és jebuzeusok földjét.
9 Jerikó királya egy; Ainak, amely oldalra volt Béthel felé, királya egy;
10 Jeruzsálem királya egy, Hebron királya egy;
11 Jármut királya egy, Lákis királya
egy;
12 Eglon királya egy, Gézer királya
egy;
13 Debir királya egy, Géder királya
egy;
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14 Hormáh királya egy, Arad királya
egy;
15 Libna királya egy, Adullám királya egy;
16 Makkeda királya egy, Béthel királya egy;
17 Tappuáh királya egy, Héfer királya egy;
18 Afek királya egy, Lassáron királya
egy;
19 Mádon királya egy, Hásor királya
egy;
20 Simron-Meron királya egy, Aksáf
királya egy;
21 Taanák királya egy, Megiddó királya egy;
22 Kedes királya egy, a Kármelen lévő
Jokneám királya egy;
23 A Dór magaslatán lévő Dór királya
egy, a Gilgál népeinek királya egy;
24 Tirca királya egy; összesen harmincegy király.

13

Megmondja Isten Józsuénak, hogy
Kánaán földjének nagy része még
hátra van, amelyről a pogányokat még
nem űzték ki, és Isten megparancsolja neki,
hogy ossza fel mind az egész földet, mindent, amit bevettek és mindet, amit még
nem. Mielőtt a föld felosztását megírja, azt
írja le, amelyet Mózes elosztott a két és fél
nemzetségnek.

1 Mikor Józsué megvénült és igen
megidősödött, mondta neki az ÚR: Te
megvénültél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való.
2 Ez az a föld, ami fennmaradt: A
filiszteusok minden tartománya és az
egész Gesur.
3 A Sikhórtól fogva, amely Egyiptom
felett folyik, egészen Ekron határáig
északra, mely a kananeushoz számít; a
filiszteusok öt fejedelemsége: a Gázáé,
Asdódé, Askelóné, Gáthé, Ekroné és
az Avveusoké.
4 Délről a kananeus egész földje és Meára, amely a szidonbelieké,
Afékáig, az emoreusok határáig.
5 Továbbá a Gibli földje és az egész Libanon napkelet felé, Baál-Gádtól fogva, amely a Hermon hegy alatt van,
egészen addig, ahol Hamáthba mennek.
6 A hegység minden lakosát a Libanon-

1
Józs
23,1-2;

2
2Móz
23,29-31;
5Móz
11,23-24;
Bír 3,1-3;

Józsué 13. 14.
tól Miszrefóth-Majimig, a szidoniakat
mind, magam űzöm ki őket Izrael fiai
elől, csak sorsold ki Izraelnek örökségül, ahogy megparancsoltam neked.
7 Most azért oszd el ezt a földet örökségül kilenc nemzetségnek, és a Manassé
nemzetség felének.
8 Vele együtt a Rúben és Gád nemzetségek elvették örökségüket, amelyet Mózes adott nekik, a Jordánon túl, napkelet felé, ahogyan Mózes adta nekik, az
ÚR szolgája.
9 Aróertől fogva, amely az Arnon patak partján van, úgy a várost, amely a
víz között van, és Medeba minden sík
földjét Dibonig.
10 És Szihon minden városát, az
emoreusok királyának, aki Hesbonban
uralkodott, az Ammon fiainak határáig.
11 És Gileádot és Gesur és Maakát határát, az egész Hermon hegyet és az
egész Básánt Szalkáig.
12 Básánban Óg egész országát, aki
Astarótban és Edreiben uralkodott. Ez
maradt meg az óriások maradékai közül, de Mózes leverte és kiűzte őket.
13 De Izrael fiai nem űzték ki a gesurit
és a maakhátit, és ott is lakik a gesuri
és maakháti Izrael között mind e mai
napig.
14 Csak Lévi nemzetségének nem
adott örökséget; Izrael URa Istenének
tüzes áldozatai az ő öröksége, ahogyan
szólt neki.
15 Mózes pedig örökséget adott családjai szerint a Rúben fiai nemzetségének.
16 És az ő határuk lett Aróertől fogva,
amely az Arnon folyó partján van, úgy
a város, amely a vizek között van, mint
az egész sík föld Medeba mellett;
17 Hesbon és annak minden városa,
amelyek a sík földön vannak; Dibon,
Bámoth-Baal és Béth-Baál-Meon;
18 És Jahca, Kedemót és Méfaát;
19 És Kirjáthaim, Szibma és CzeretSáhár a völgy mellett való hegyen:
20 És Béth-Peór, a Piszga hegyoldalai,
és Béth-Jesimóth.
21 És a sík föld minden városa és
Szihonnak, az emoreusok királyának
egész országa, aki Hesbonban uralkodott, akit megvert Mózes, őt és a
Midián fejedelmeit: Evit és Rékemet,
Czúrt és Húrt és Rébát, Szihon fejedelmeit, akik e földön laktak.

22 A jövendőmondó Bálámot is, Beór
fiát, megölték Izrael fiai fegyverrel,
azokkal együtt akiket levágtak.
23 Tehát Rúben fiainak határa a Jordán és melléke volt. Ez Rúben fiainak
öröksége családjaik szerint, a városok
és azok falui.
24 Gád nemzetségének, a Gád fiainak
is adott örökséget Mózes, az ő családjaik szerint.
25 És az ő határuk lett Jaázer és Gileád
minden városa és az Ammon fiai földjének fele Aróerig, amely Rabba előtt
van.
26 És Hesbontól fogva Ramath-Micpéig
és Betónimig, meg Mahanáimtól Debir
határáig.
27 A völgyben pedig Béth-Harám,
Béth-Nimra, Szukkót és Czáfon,
Szihonnak, Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a
Kinnereth tenger széléig a Jordánon
túl napkelet felé.
28 Ez Gád fiainak öröksége, az ő családjaik szerint, a városok és azoknak
falui.
29 A Manassé nemzetség felének is
Mózes adott örökséget. És a Manassé fiainak félágáé lett, az ő családjaik szerint;
30 És az ő határuk lett: Mahanáimtól
fogva az egész Básán, Ógnak, Básán
királyának egész országa és Jair minden faluja, amelyek Básánban vannak,
hatvan város.
31 És pedig Gileád fele és Astarót
és Edrei, Óg országának városai
Básánban, a Manassé fiának, Mákirnak
fiaié, Mákir feléé, az ő családjaik szerint.
32 Ezek azok, amiket örökségül adott
Mózes a Moáb mezőségén, a Jordánon
túl, Jerikótól napkelet felé.
33 A Lévi nemzetségének pedig nem
adott Mózes örökséget. Izrael URa Istene az ő örökségük, ahogyan szólt nekik.

22
4Móz 31,8;
23
4Móz
34,14-15;

33
4Móz
18,20;
5Móz 10,9;
5Móz 18,2;

14

Józsué elmondja, hogy mielőtt a földet elosztja, Kálebnek külön örökséget ad, ahogyan az Isten megígérte neki.
(4Móz.14.)
1 Ezek pedig azok, amiket Izrael fiai
a Kánaán földjén vettek el örökségül,
amiket örökségül adtak nekik Eleázár,
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1
4Móz 34,17;

Józsué 14. 15.

2
4Móz
26,55;

6
4Móz
14,24;
5Móz 1,36;

8
4Móz
14,24;

11
4Móz 27,17;
5Móz 34,7;

a pap, Józsué, a Nún fia és az atyai fejedelmek, akik Izrael fiainak nemzetségei felett voltak;
2 Sorsvetés által való örökségükül,
(ahogyan Mózes által megparancsolta
az ÚR) a kilenc nemzetségnek és a félnemzetségnek:
3 Mert két nemzetségnek és fél nemzetségnek a Jordánon túl adott Mózes örökséget, a lévitáknak pedig nem
adott örökséget közöttük.
4 Mert József fiai két nemzetség voltak: Manassé és Efraim; a lévitáknak
pedig nem adtak osztályrészt a földből, hanem csak városokat lakásul, és
az azokhoz való legelőket barmaik és
marháik számára.
5 Ahogy megparancsolta az ÚR Mózesnek, úgy cselekedtek Izrael fiai, és
úgy osztották fel a földet.
6 Odamentek pedig Józsuéhoz Júda
fiai Gilgálba és mondta neki a kenizeus
Káleb, Jefunné fia: Te tudod azt a dolgot, amelyet az ÚR beszélt Mózesnek,
az Isten emberének felőlem és felőled
Kádes-Barneában.
7 Negyven esztendős voltam, mikor
elküldött engem Mózes, az ÚR szolgája Kádes-Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki hírt,
ahogy a szívemben volt.
8 Atyámfiai pedig akik feljöttek velem,
elrémítették a nép szívét, de én tökéletesen követtem az URat, az én Istenemet.
9 És megesküdött Mózes azon a napon, ezt mondva: Bizony a föld, amelyet megtaposott a lábad, tiéd lesz
örökségül, és a fiaidé mindörökké, mivel tökéletesen követted az én URamat
Istenemet.
10 Most pedig, íme, életben megtartott
engem az ÚR, ahogy szólt; most negyvenöt esztendeje, mióta szólt az ÚR erről a dologról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott; és most
íme, nyolcvanöt esztendős vagyok!
11 Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes; amilyen akkor
volt az erőm, most is olyan az erőm a
harcoláshoz és a járásra-kelésre.
12 Most azért add nekem ezt a hegyet,
amelyről azon a napon szólt az ÚR,
mert magad is hallottad azon a napon,
hogy Anákok vannak ott, és nagy, erő250

sített városok; hátha velem lesz az ÚR,
és kiűzöm őket, ahogy megmondta az
ÚR.
13 És megáldotta őt Józsué, és odaadta Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának
örökségül.
14 Azért Hebron, a kenizeus Kálebé, a
Jefunné fiáé lett örökségül mind e mai
napig, mert tökéletesen követte Izrael
URát Istenét.
15 Hebron neve pedig azelőtt Arba városa volt; aki a legnagyobb ember volt
az Anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól.

15

Felsorolja Józsué Júda birodalmának
városait és falvait, ami neki jutott és
az ő birodalmában volt.
1 Júda fiai nemzetségének sors által
való része pedig családjaik szerint ez
volt: Edom határa felé a Czin pusztája délre, a déli határ végén.
2 A déli határuk pedig a Sóstenger
szélétől, a tengernyelvtől fogva volt,
amely délfelé fordul.
3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és
Karka felé kerül;
4 Majd átmegy Asmonnak és halad
Egyiptom patakjának. A határ szélei
pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
5 Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán
végétől kezdődik.
6 És felmegy ez a határ Béth-Hoglának,
és átmegy északra Béth-Arabán, majd
felmegy ez a határ Rúben fiának,
Bohánnak kövéhez.
7 És felmegy ez a határ Debirbe is az
Akor völgyéből, és északnak fordul
Gilgál felé, amely az Adummim hágójával szemben van, amely a pataktól
délfelé esik. És átmegy a határ az Énsemes vizeire és tovább halad a Rógel
forrása felé.
8 Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá ez a határ a hegy tetejére, amely
a Hinnom völgyével szemben van

2
4Móz 34,4;

Józsué 15.

12
4Móz 34,6;

13
Józs 14,15;
Bír 1,20;
1Krón
6,55-56;
14
Bír 1,10;

17
Bír 1,13;
Bír 3,9;
Bír 3,11;
1Krón 2,49;

napnyugat felé, amely északra van a
Refaim völgyének szélén.
9 És ez a határ a hegy tetejétől hajlik
a Neftoáh víz kútfejéhez és kimegy
az Efron hegyének városai felé; majd
Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak hajlik ez a határ.
10 Baalától pedig ez a határ napnyugatnak fordul a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala
felé, azaz Kesalon felé és lemegy BéthSemesnek és átmegy Timnának.
11 Majd továbbmegy ez a határ Ekron
északi oldala felé, és Sikkeronnak hajlik ez a határ, és átmegy a Baala hegynek, és továbbmegy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
12 A napnyugati határ pedig a nagy
tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös-körül az ő házuk népe szerint.
13 Kálebnek, a Jefunné fiának pedig
Júda fiai között adott részt, az ÚRnak,
Józsuénak mondott szavai szerint;
Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront.
14 És kiűzte onnan Káleb Anák három
fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák
gyermekeit.
15 És innen felment Debir lakói ellen,
Debir neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer
volt.
16 És mondta Káleb: Aki megveri
Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, annak
adom Akszát, a lányomat feleségül.
17 Azt pedig Othniél, Kénáznak, a
Káleb testvérének fia foglalta el; és
neki adta Akszát, a lányát feleségül.
18 És az történt, hogy amikor az eljött,
biztatta őt, hogy kérjen az atyjától mezőt. Leszállt azért a szamárról; Káleb
pedig mondta neki: Mi dolgod?
19 Ő pedig mondta: Adj áldást nekem! Mivel száraz földre helyeztél engem, azért adj nekem vízforrásokat is.
És neki adta a felső forrást, és az alsó
forrást.
20 Ez Júda fiai nemzetségének öröksége családjaik szerint.
21 Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa
felé voltak: Kabseél, Éder és Jágur;
22 Kina, Dimóna és Adada;
23 Kedes, Hásor és Ithnán;
24 Zif, Télem és Bealóth;

25 Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron,
azaz Hásor;
26 Amam, Séma és Móláda;
27 Hasar-Gaddah, Hesmón és BéthPelet;
28 Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;
29 Baála, Ijjim és Asem;
30 Elthólád, Keszil és Hormah;
31 Siklág, Madmanna és Szanszanna;
32 Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon.
Összesen huszonkilenc város és ezek
falui.
33 A síkságon: Esthaól, Córah és
Asnáh;
34 Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és
Énám;
35 Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
36 Saáraim, Adithaim, Gedéra és
Gederóthaim. Tizennégy város és azok
falui.
37 Senán, Hadása és Migdal-Gad;
38 Dilán, Micpe és Jokteél;
39 Lákis, Bockát és Eglon;
40 Kabbon, Lahmász és Kitlis;
41 Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és
Makkéda. Tizenhat város és ezek falui.
42 Libna, Ether és Asán;
43 Jifta, Asná és Necib;
44 Keila, Akzib és Marésa. Kilenc város és ezek falui.
45 Ekron, ennek mezővárosai és falui.
46 Ekrontól fogva egész a tengerig
mindazok, amelyek Asdód mellett
vannak, és azok falui.
47 Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui;
Egyiptom patakjáig, és a nagy tenger
és melléke.
48 A hegységen pedig: Sámír, Jathír és
Szókó;
49 Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;
50 Anáb, Estemót és Anim;
51 Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezek falui.
52 Aráb, Dúma és Esán;
53 Janum, Béth-Tappuah és Aféka;
54 Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron
és Czihor. Kilenc város és ezek falui.
55 Maón, Karmel, Zif és Júta;
56 Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
57 Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és
ezek falui.
58 Halhul, Béth-Czúr és Gedor;
59 Maarát, Béth-Anóth és Elthekon.
Hat város és ezek falui.
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Józsué 15. 16. 17.
60 Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és
Rabba. Két város és ezek falui.
61 A pusztában: Béth-Arábá, Middin
és Szekáka;
62 Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat
város és ezek falui.
63 De a jebuzeusokat, Jeruzsálem lakóit, nem bírták kiűzni Júda fiai, azért
ott laknak a jebuzeusok Júda fiaival
együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.

16

Megírja Józsué először egyszerűen
József fiainak határait, és utána külön az Efraim határát is.
1 Sorsvetés által József fiainak jutott része pedig a jerikói Jordántól fogva, Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára,
amely felmegy Jerikótól a Béthel hegyének.
2 És továbbmegy Béthelből Lúzba, és
átmegy az arkiták határára, Ataróthra.
3 Majd lemegy a tenger felé a jafleteus
határának, az alsó Bethoron határáig
és Gézerig, a szélei pedig a tengernél
vannak.
4 Elvették azért József fiai az ő örökségüket: Manassé és Efraim.
5 Efraim fiainak határa is a családjai
szerint volt, és pedig az ő örökségük
határa napkelet felé, Atróth-Adártól
felső Bethoronig volt.
6 És kiment a határ a tengerre;
Mikhmethattól észak felé, és fordul a
határ kelet felé Thaanath-Silónak és átmegy azon napkelet felé Janoáhnak.
7 Janoáhtól pedig lemegy Ataróthba és
Naaróthba, és éri Jerikót, és kimegy a
Jordánnak.
8 Tappuahtól továbbmegy a határ a
tenger felé a Kána patakjának, szélei pedig a tengernél vannak. Ez az
Efraim fiai nemzetségének öröksége a
családjai szerint.
9 És a városok, amelyeket kiválasztottak Efraim fiai számára a Manassé fiainak öröksége között, mindezek a városok és ezek falui.
10 De nem űzték ki a kananeust, aki
Gézerben lakott; azért ott lakik a
kananeus Efraim között mind e mai
napig, és robotos szolgává lett.

17
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Manassé fél nemzetségének ad örökséget Józsué az Efraim nemzetségé-

vel együtt, és mikor panaszkodnak az örökségük kicsi határairól, megmondja nekik
Józsué, hogy hogyan szerezzenek hozzá.
1 Sors által való része volt Manassé
nemzetségének is, mert ő volt József
elsőszülöttje. Mákirnak, Manassé elsőszülöttjének, a gileáditák atyjának jutott Gileád és Básán, mivel hadakozó
férfi volt.
2 Manassé többi fiainak is jutott családjaik szerint: Abiézer fiainak, Hélek
fiainak, Asriél fiainak, Sekem fiainak,
Héfer fiainak és Sémida fiainak. Ezek
családjaik szerint Manassénak, a József
fiának fiúgyermekei.
3 De Czélofhádnak, Héfer fiának (ez
Gileád fia, ez Mákir fia, ez Manassé
fia) nem voltak fiai, hanem csak lányai. Lányainak nevei pedig ezek voltak: Makhla, Nóa, Khogla, Milkha és
Thirca.
4 Ezek odamentek Eleázár pap elé,
Józsué, a Nún fia elé, és a fejedelmek
elé, ezt mondva: Az ÚR megparancsolta Mózesnek, hogy a bátyáink között
adjon nekünk örökséget. Azért az ÚR
beszéde szerint, atyjuk bátyjai között
adott nekik örökséget.
5 Tíz rész esett azért Manassénak,
Gileád és Básán földjén kívül, amelyek
a Jordánon túl vannak.
6 Mert a Manassé lányai örökséget
kaptak fiai között; Gileád földje pedig
Manassé többi fiaié lett.
7 Manassé határa pedig Ásertől
Mikmetháth felé volt, amely Sikem
előtt van. És jobb kéz felé ment a határ,
Én-Tappuah lakói felé.
8 Manasséé volt Tappuah földje, de
Tappuah a Manassé határa felé az
Efraim fiaié volt.
9 És a határ lemegy Kána patakjára, a patak déli részére. Ezek a városok Efraiméi, Manassé városai között.
Manassé határa pedig a pataktól észak
felé, és széle a tengernél volt.
10 Délről Efraimé, északról pedig
Manasséé, és ennek határa a tenger
volt. De észak felől Áserbe ütköznek,
napkelet felől pedig Issakhárba.
11 És Manasséé volt Issakhárban és
Áserben: Béth-Seán és mezővárosai,
Jibleám és mezővárosai, Dór lakosai
és mezővárosai, Éndór lakosai és mezővárosai, Thaanak lakosai és mezővá-
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Józsué 17. 18.
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rosai, és Megiddó lakosai és mezővárosai, három hegyi tartomány.
12 De Manassé fiai nem bírták elfoglalni ezeket a városokat, és a
kananeusnak sikerült ottmaradni azon
a földön.
13 De mihelyt megerősödtek Izrael
fiai, robot alá vetették a kananeust, de
teljességgel nem űzték ki őket.
14 József fiai pedig szóltak Józsuéval,
ezt mondva: Miért adtál nekem egy
sors szerint való örökséget és egy osztályrészt, holott én nagy nép vagyok,
mert idáig megáldott engem az ÚR?!
15 Józsué pedig mondta nekik: Ha
nagy nép vagy, menj fel az erdőre,
és irts ott magadnak a perizeusok és
a Refaim földjén, ha szoros neked az
Efraim hegye.
16 És mondták József fiai: Nem elegendő nekünk ez a hegy, a kananeusoknak
pedig akik a völgyi síkon laknak,
mindnek vasszekere van; Azoknak is
akik Béth-Seanban és mezővárosaiban,
és azoknak is akik a Jezréel völgyében
vannak.
17 Szólt pedig Józsué a József házának,
Efraimnak és Manassénak, ezt mondva: Sok nép vagy te és nagy erőd van,
nem csak egy sors szerint való részed
lesz neked;
18 Mert hegyed lesz neked. Ha erdő az,
úgy irtsd ki azt, és annak szélei is a tieid lesznek, mert kiűzöd a kananeust,
bár vasszekere van és igen erős.

18

Az izraeliták mind összegyűlnek és
Isten sátrát Silóba viszik és ott helyezik el. Józsué parancsára minden nemzetségből három férfit adnak, akik a földet
elintézik és birtokolják a hét nemzetség részére. Az első rész Benjaminra esik, és
megírja Józsué annak határait és városait.
1 Izrael fiai egész gyülekezete pedig
összegyülekezett Silóba, és oda helyezték a gyülekezet sátrát, miután behódolt előttük a föld.
2 De maradt még Izrael fiai között hét
nemzetség, akiknek nem osztották ki
az örökségét.
3 Mondta azért Józsué Izrael fiainak:
Meddig vonakodtok még elmenni,
hogy elfoglaljátok a földet, amelyet
nektek adott atyáitok URa Istene?
4 Hozzatok elő nemzetségenként há-

rom-három férfit, és elküldöm őket,
hogy keljenek fel és járják be a földet,
és írják fel azt az ő örökségük szerint,
és térjenek vissza hozzám;
5 Azután osszák fel azt maguk közt
hét részre. Júda maradjon meg a maga
határaiban dél felől, József háza pedig maradjon meg a maga határaiban
észak felől.
6 És ti írjátok le a földet hét részre, és
hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt nektek a mi URunk Istenünk
előtt.
7 Mert a lévitáknak nincs részük közöttetek, mert az ÚR papsága az ő
örökségük; Gád pedig és Rúben és
Manassé fél nemzetsége megkapták
az ő örökségüket a Jordánon túl napkelet felé, amit Mózes, az ÚR szolgája adott nekik.
8 És felkeltek azok a férfiak és elmentek. Józsué pedig parancsolt azoknak
akik elmentek, hogy írják le a földet,
ezt mondva: Menjetek el és járjátok be
a földet, és írjátok le azt, azután térjetek vissza hozzám, és itt vetek nektek
sorsot Silóban az ÚR előtt.
9 Elmentek azért a férfiak és átmentek
a földön, és leírták azt városonként hét
részre egy könyvben, azután visszatértek Józsuéhoz a táborba, Silóba.
10 És sorsot vetett nekik Józsué Silóban az ÚR előtt, és elosztotta ott Józsué
a földet Izrael fiai között az ő osztályrészeik szerint.
11 És kijött a Benjámin fiai nemzetségének sors szerint való része családjai
szerint; és esett az ő sors szerint való
részük határa a Júda fiai és a József fiai
közé.
12 Határuk az északi oldalon volt a
Jordántól fogva, és felment a határ Jerikó háta mögé észak felé, azután felment a hegyre napnyugat felé, szélei
pedig Béth-Aven pusztájánál voltak.
13 Onnan pedig átmegy a határ Lúzfelé, Lúznak, azaz Béthelnek háta
mögé dél felől; azután lemegy a határ
Ataroth-Adárnak a hegyen, amely dél
felől van alsó Béth-Horontól.
14 Majd továbbmegy a határ, és a nyugati oldalra kerül dél felé, attól a hegytől, amely délről Béth-Horonnal szemben van; szélei pedig Kirjáth-Baál,
azaz Kirjáth-Jeárim felé, Júda fiainak
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városa felé vannak. Ez a napnyugati határ.
15 A déli oldala pedig Kirjáth-Jeárim
szélétől kezdve van, és napnyugat felé
megy a határ, a Nefthoa vizének kútfejéhez megy.
16 Azután lemegy a határ a hegy széléhez, amely szemben van a Hinnom fiának völgyével, amely észak felé van a
Refaim völgyében; lemegy a Hinnom
völgyébe is a jebuzeus mellett dél felé,
és lemegy a Rógel forrásához.
17 És észak felől kerül, és Én-semesnek
megy, azután megy Gelilothnak,
amely szemben van az Adummimba
felvivő úttal; majd lemegy Bohánnak,
a Rúben fiának kövéhez.
18 És átmegy az Arabával szemben
lévő oldalra észak felé, és lemegy Arabába is.
19 Átmegy a határ azután Béth-Hogla
oldalára észak felé; a határ szélei pedig északon a Sóstenger csúcsánál, délen a Jordán végénél vannak. Ez a dél
felé való határ.
20 A Jordán határolja azt a napkelet felől való oldalról. Ez családjaik szerint
Benjámin fiainak öröksége, határaik
szerint körös-körül.
21 Benjámin fiai nemzetségének városai pedig családjaik szerint ezek: Jerikó,
Béth-Hogla, és Emek-Kecic;
22 Béth-Arábá, Czemaraim és Béthel;
23 Avvim, Pára és Ofra;
24 Kefár-Amóni, Ofni és Gába. Tizenkét város és azok falui.
25 Gibeon, Ráma és Beéroth;
26 Micpe, Kefira és Móca;
27 Rekem, Jirpeél és Thareala;
28 Czéla, Elef és jebuzeus, azaz Jeruzsálem, Gibeath, Kirjáth. Tizennégy
város és ezek falui. Ez Benjámin fiainak öröksége a családjai szerint.

19

A hat nemzetségnek is adnak örökséget sors szerint, és miután elvégzik
a föld felosztását, Józsuénak adnak egy várost az ő kívánsága szerint, amelyben lakhat.
1 Sors által a második rész Simeonnak
jutott, a Simeon fiai nemzetségének,
családjaik szerint, és az ő örökségük a
Júda fiai öröksége között lett.
2 És az övék lett örökségükül: BeerSeba, Seba és Móláda;
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3 Hacar-Sual, Bála és Ecem;
4 Eltolád, Bethul és Horma;
5 Siklág, Béth-Markaboth és HacarSúsa;
6 Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezek falui.
7 Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy
város és ezek falui;
8 És mindazok a faluk, amelyek e városok körül voltak Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége a családjaik szerint.
9 Júda fiai osztályrészéből lett Simeon fiainak örökségük, mert Júda fiainak osztályrésze nagyobb volt, mint illett volna nekik; ezért örököltek Simeon fiai azok öröksége között.
10 Sors által a harmadik rész Zebulon
fiainak jutott családjaik szerint, és az ő
örökségük határa Sáridig lett.
11 És az ő határuk felmegy nyugatnak,
Mareala felé, és Dabbasethet éri, és
éri a folyóvizet is, amely Jokneámmal
szemben van.
12 Sáridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és továbbmegy Daberáthnak, és felmegy
Jafiának.
13 Innen pedig átmegy kelet felé
Gittha-Héfernek és Ittha-Kacinnak, és
továbbmegy Rimmonnak, Néa felé kerülve:
14 És ennél kerül a határ északról
Hannathonnak; a széle pedig a JiftahÉl völgye.
15 Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron,
Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város
és azok falui.
16 Ez Zebulon fiainak öröksége családjaik szerint; ezek a városok és ezek falui.
17 Sors által a negyedik rész
Issakhárnak, az Issakhár fiainak jutott
családjaik szerint.
18 És az ő határuk lett: Jezréel,
Keszuloth és Súnem:
19 Hafaráim, Sion és Anaharath;
20 Rabbith, Kisjon és Abes;
21 Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és
Béth-Paccéc.
22 És éri a határ Tábort, Sahacimát és
Béth-Semest, a határuk széle pedig a
Jordán. Tizenhat város és ezek falui.
23 Ez az Issakhár fiai nemzetségének
öröksége családjaik szerint: a városok
és ezek falui.
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24 Sors által az ötödik rész Áser fiai
nemzetségének jutott családjaik szerint.
25 És az ő határuk lett: Helkath, Háli,
Beten és Aksáf;
26 Alammelek, Ameád és Misál, és
éri Karmelt nyugat felé és SihórLibnáthot.
27 Azután visszafordul napkelet felé
Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és
a Jiftah-Él völgyét észak felől, BéthÉmeket és Neiélt, és továbbmegy bal
kéz felől Kabulnak;
28 És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.
29 Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusz erős városáig; és a határ újra Hósznak fordul, szélei pedig
a tengernél vannak Akzib oldala felől;
30 És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezek falui.
31 Ez Áser fiai nemzetségének öröksége családjaik szerint: ezek a városok és
ezek falui.
32 Sors által a hatodik rész Nafthali fiainak jutott, Nafthali fiainak családjaik szerint.
33 A határuk lett pedig: Heleftől,
Elontól fogva Czaanannimnál AdámiNekebig és Jabneél, Lakkumig; széle
pedig a Jordán volt.
34 Azután a határ nyugat felé fordul
Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és dél felől éri
Zebulont, Ásert pedig nyugat felől éri,
és Júdát is; a Jordán napkelet felé volt.
35 Erősített városok ezek: Cziddim,
Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
36 Adáma, Ráma és Hásor;
37 Kedes, Edrei és Én-Hásor;
38 Jireon, Migdal-Él, Horem, BéthAnath és Béth-Semes. Tizenkilenc város és ezek falui.
39 Ez Nafthali fiai nemzetségének
öröksége családjaik szerint: a városok
és ezek falui.
40 Sors által a hetedik rész Dán fiai
nemzetségének jutott, családjaik szerint.
41 És az örökségük határa lett: Córa,
Estháol és Ir-Semes;
42 Saalabbin, Ajálon és Jithla;
43 Élon, Timnatha és Ekrón;
44 Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
45 Jehud, Bené-Bárak és GathRimmon;

46 Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfóval
szemben lévő határral.
47 Dán fiaira pedig kisebb határ esett,
mint nekik elég lett volna. Felmentek
azért Dán fiai, és hadakoztak Lesem ellen, és el is foglalták azt, és fegyver élére vetették azt, és birtokba vették azt,
és laknak benne, és Lesemet Dánnak
nevezték, atyjuknak Dánnak nevére.
48 Ez Dán fiai nemzetségének öröksége családjaik szerint: ezek a városok és
ezek falui.
49 Mikor pedig elvégezték a föld
örökségül vételét annak határai szerint, akkor Izrael fiai örökséget adtak
Józsuénak, a Nún fiának közöttük.
50 Az ÚR rendelése szerint adták neki
azt a várost, amelyet kért: TimnathSzeráhot az Efraim hegyén, és felépítette azt a várost, és abban lakott.
51 Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adott Eleázár pap és Józsué,
a Nún fia és az atyák fejei Izrael fiai
nemzetségeinek sors szerint, Silóban,
az ÚR előtt, a gyülekezet sátrának nyílásánál. Így végezték el a föld felosztását.
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Józsué által Isten elrendeli azt a hat
várost ahová a gyilkosok szaladhat-

1 Majd szólt az ÚR Józsuénak, ezt
mondva:
2 Szólj Izrael fiainak, ezt mondva: Válasszatok magatoknak menekülésre
való városokat, amelyekről Mózes által szóltam nektek,
3 Hogy odaszaladjon a gyilkos, aki tévedésből megöl valakit, nem szándékosan, és legyenek azok nekik menedékül a vérbosszúló elől.
4 Aki pedig beszalad valamelyikbe
e városok közül, álljon az a város kapujába, és beszélje el a dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt
maguk közé a városba, és adjanak neki
helyet, hogy velük lakjon.
5 Hogyha pedig kergeti azt a
vérbosszúló, ne adják ki a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan
ölte meg a felebarátját, és nem gyűlölte azt azelőtt.
6 És lakjon abban a városban mindaddig, amíg ítéletre állhat a gyülekezet
elé, amíg meghal a főpap, aki abban
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8
5Móz 4,43;

az időben lesz, azután térjen vissza a
gyilkos, és menjen haza a városába és
a házába, abba a városba, amelyből elfutott.
7 És kiválasztották Kedest Galileában
a Nafthali hegyén, Sikemet az Efraim
hegyén és Kirjáth-Arbát, azaz Hebront
a Júda hegyén.
8 A Jordánon túl pedig, Jerikótól napkelet felé Becert választották a pusztában, a sík földön Rúben nemzetségéből; Rámothot Gileádban, a Gád
nemzetségéből, és Gólánt Básánban a
Manassé nemzetségéből.
9 Ezek voltak a meghatározott városok mind Izrael fiainak, mind a jövevénynek aki közöttük tartózkodott,
hogy odaszaladjon mindaz aki megöl
valakit tévedésből, és meg ne haljon a
vérbosszúló keze által míg oda nem áll
a gyülekezet elé.

21

A léviták kérnek Józsuétól és Eleázár
paptól lakásra való városokat az Isten parancsolata szerint, városrészekkel
együtt, melyet ebben a részben felsorolnak.

1
1Krón 6,54;

2
4Móz 35,2;

1 És odamentek a léviták atyai fejedelmei Eleázár paphoz, és Józsuéhoz,
a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, akik Izrael fiainak nemzetségei felett voltak,
2 És szóltak nekik Silóban, a Kánaán földjén, ezt mondva: Az ÚR megparancsolta Mózes által, hogy adjatok
nekünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.
3 Izrael fiai azért az ÚR rendelése szerint a lévitáknak adták az ő örökségükből ezeket a városokat, és azok legelőit.
4 A sors pedig a kehátiták családjaira esett, és a léviták közül való Áron
pap fiainak jutott a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
5 Kehát többi fiainak pedig az Efraim
nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.
6 Gerson fiainak pedig az Issakhár
nemzetségének családjaitól, az Áser
nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban lévő fél
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nemzetségétől sors szerint tizenhárom
város;
7 Mérári fiainak családjaik szerint a
Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.
8 Izrael fiai ezeket a városokat és ezek
legelőit sors szerint a lévitáknak adták,
ahogyan az ÚR Mózes által megparancsolta.
9 Júda fiai nemzetségéből és Simeon
fiai nemzetségéből ezeket a városokat
adták, amelyek név szerint olvashatók.
10 Hogy legyenek Áron fiai közül
Kehát háza népéé, akik a Lévi fiai közül vannak, mert azoké volt az első
sorsvetés.
11 És Anák atyjának városát, KirjáthArbát adták nekik, azaz Hebront a
Júda hegyén, és annak körülötte lévő
legelőit;
12 A város szántóföldjét és faluit pedig
Kálebnek, a Jefunné fiának adták birtokul.
13 Áron pap fiainak pedig a gyilkosok menekülésének városát adták,
Hebront és annak legelőjét, Libnát és
annak legelőjét.
14 Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát
és annak legelőjét;
15 Holont és annak legelőjét, és Debirt
és annak legelőjét;
16 Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilenc várost e két nemzetségből.
17 Benjámin nemzetségéből pedig
Gibeont és annak legelőjét, Gébát és
annak legelőjét;
18 Anathótot és annak legelőjét,
Almont és annak legelőjét: négy várost.
19 Áron fiainak, a papoknak városai
összesen tizenhárom város és azok legelői.
20 Kehát fiai családjainak pedig, s a
Kehát fiai közül való többi léviták városai sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből voltak.
21 Nekik adták ugyanis a gyilkosok
menekülésének városát, Sikemet és
annak legelőjét az Efraim hegyén, és
Gezert és annak legelőjét;
22 Kibcaimot és annak legelőjét, BéthHoront és annak legelőjét: négy várost.
23 Dán nemzetségéből pedig Elthekét

Józsué 21. 22.
és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;
24 Ajálont és annak legelőjét; GathRimmont és annak legelőjét; négy várost.
25 Manassé fél nemzetségéből pedig:
Taanákot és annak legelőjét, GathRimmont és annak legelőjét: két várost.
26 Összesen tíz várost és azok legelőit
Kehát fiai többi családjainak.
27 Gerson fiainak pedig, akik a léviták
családjaiból voltak, a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének
városát adták, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
28 Issakhár nemzetségéből pedig:
Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot
és annak legelőjét,
29 Jármutot és annak legelőjét, és ÉnGannimot és annak legelőjét: négy várost.
30 Áser nemzetségéből pedig: Misált
és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,
31 Helkathot és annak legelőjét, és
Rehobot és annak legelőjét: négy várost.
32 Nafthali nemzetségéből pedig: a
gyilkosok menekülésének városát,
Kedest Galileában és annak legelőjét,
Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és
Karthant és annak legelőjét: három várost.
33 A gersoniták összes városai családjaik szerint, tizenhárom város és azok
legelői.
34 A Mérári fiai családjainak pedig, a
még hátralévő lévitáknak, a Zebulon
nemzetségéből: Jokneámot és annak
legelőjét, Karthát és annak legelőjét adták,
35 Dimnát és annak legelőjét, Nahalált
és annak legelőjét; négy várost.
36 Rúben nemzetségéből pedig: Bécert
és annak legelőjét, Jahcát és annak legelőjét,
37 Kedémothot és annak legelőjét, és
Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.
38 Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok
menekülésének
városát,
Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,
39 Hesbont és annak legelőjét; Jaézert

és annak legelőjét: összesen négy várost.
40 Mindezeket a városokat Mérári fiainak adták családjaik szerint; a léviták
többi családjainak, sorsuk szerint ös�szesen tizenkét város jutott.
41 A léviták összes városai Izrael fiainak birtoka között: negyvennyolc város azok legelőivel.
42 Ezek a városok a tulajdonképpeni városok voltak, és körülöttük azok legelői. Így volt ez mindezeknél a városoknál.
43 Megadta azért az ÚR Izraelnek
mindazt a földet, amely felől megesküdött, hogy odaadja azt atyáiknak. És
birtokolták azt, és abban laktak.
44 Nyugalmat is adott nekik az ÚR
mindenfelől, szintén úgy, ahogy megesküdött atyáiknak. És senki nem állt
meg ellenük valamennyi ellenségeik
közül; minden ellenségüket kezükbe
adta az ÚR.
45 Nem esett el egy szó sem mindabból a jó szóból, amelyet az ÚR Izrael
házának szólt. Mindaz betelt.

22

Miután Józsué bevette és elosztotta
a földet, hazaengedi Rúben és Gád
nemzetségét, akik miután átkeltek a Jordánon, építettek egy nagy oltárt, amiért az izraeliták hadat indítanak azok ellen, de követekkel tudakoznak e dolog felől és megbékélnek.
1 Akkor hívatta Józsué a rúbenitákat,
a gáditákat és a Manassé fél nemzetségét,
2 És mondta nekik: Ti megtartottátok
mindazt amit Mózes, az ÚR szolgája parancsolt nektek, és engedtetek az
én szavamnak mindenben amit parancsoltam nektek;
3 Nem hagytátok el atyátokfiait hos�szú ideje, egészen e mai napig, és megtartottátok a ti URatok Istenetek parancsolatát.
4 Most pedig a ti URatok Istenetek nyugalmat adott atyátokfiainak,
ahogy megmondta nekik; most azért
térjetek vissza, és menjetek sátraitokba, az örökségetek földjére, amelyet
Mózes, az ÚR szolgája adott nektek a
Jordánon túl.
5 Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt,
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2
4Móz
32,20;
5Móz 3,18;
Józs
1,12-18;

4
4Móz
32,33;
5Móz 3,13;
5Móz 29,8;
Józs 13,8;

5
5Móz
10,12;

Józsué 22.

10
Józs 18,7;

amelyet Mózes parancsolt nektek,
az ÚR szolgája, hogy szeressétek a ti
URatokat Isteneteket, és járjatok minden útján, és tartsátok meg a parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és
szolgáljatok neki teljes szívetekből és
teljes lelketekből.
6 És megáldotta őket Józsué, azután elbocsátotta őket, és elmentek a sátraikba.
7 Mert a Manassé nemzetség felének
Mózes adott örökséget Básánban; a másik felének pedig Józsué adott az atyjafiaival a Jordánon innen napnyugat felől. És amikor elbocsátotta őket Józsué
a sátraikba, akkor is megáldotta őket,
8 És szólt nekik, ezt mondva: Nagy
gazdagsággal térjetek vissza sátraitokba, és igen sok barommal, ezüsttel, arannyal, rézzel, vassal és igen sok
ruhával. Az ellenségeitektől vett zsákmányt osszátok meg atyátokfiaival.
9 Visszatértek azért, és elmentek Rúben
fiai, Gád fiai és Manassé fél nemzetsége Izrael fiaitól, Silóból, amely Kánaán földjén van, hogy menjenek Gileád
földjére, az örökségük földjébe, amelyben örökséget vettek az ÚR rendelése
szerint Mózes által.
10 Mikor a Jordán mellékére értek,
amely még Kánaán földjén van, Rúben
fiai, Gád fiai és Manassé fél nemzetsége oltárt építettek ott a Jordán mellett,
nagy, mutatós oltárt.
11 Meghallották pedig Izrael fiai, hogy
ezt mondták: Íme, a Rúben fiai, Gád
fiai és Manassé fél nemzetsége oltárt
építettek szemben Kánaán földjével,
a Jordán mellékén, Izrael fiainak oldala felől.
12 Amint meghallották Izrael fiai, egybegyűlt Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak
fel ellenük.
13 Izrael fiai pedig a Rúben fiaihoz,
Gád fiaihoz és a Manassé fél nemzetségéhez küldték Gileád földjére Fineást,
Eleázár pap fiát;
14 Tíz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az ősök háza szerint Izrael
minden nemzetségéből. Ezek mind fejedelmei voltak az őseik házának, Izrael ezrei között.
15 És eljutottak Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és Manassé fél nemzetségéhez
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a Gileád földjére, és szóltak velük, ezt
mondva:
16 Így szól az ÚR egész gyülekezete:
Micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek Izrael Istene ellen, hogy már elfordultatok az ÚRtól, építve magatoknak
oltárt, hogy már az ÚR ellen járjatok?!
17 Vagy kevés nekünk a Peór miatt
való hamisságunk, amiből még ki sem
tisztultunk mind e mai napig, és amiért csapás lett az ÚR gyülekezetén?
18 Ti pedig már el akartok fordulni
az ÚR követésétől; ha pedig ma fellázadtok az ÚR ellen: holnap majd Izrael egész gyülekezetére haragszik meg.
19 Ha pedig tisztátalannak látszik előttetek az örökségetek földje: úgy gyertek
át az ÚR örökségének földjére, ahol ott
áll az ÚR sátra, és legyetek örökösökké közöttünk; de az ÚR ellen ne hadakozzatok, és ne szakadjatok el tőlünk,
oltárt építve magatoknak, a mi URunk
Istenünk oltárán kívül.
20 Vagy nem Ákán, a Zéra fia vétkezett nagy vétekkel az Istennek szentelt
dolog ellen; mégis Izrael egész gyülekezete ellen lett a harag! És az a férfi
nem egymaga halt meg a bűnéért!
21 Feleltek pedig a Rúben fiai, a Gád
fiai és a Manassé fél nemzetsége, és
szóltak Izrael ezreinek fejeihez:
22 Az istenek Istene az ÚR, az istenek
Istene az ÚR: Ő tudja, és Izrael is megtudja. Ha engedetlenségből és ha az
ÚR ellen való vétekből van ez, ne tartson meg minket ezen a napon!
23 Ha azért építettünk magunknak oltárt, hogy elforduljunk az ÚRtól, vagy
pedig hogy azon egészen égőáldozatot
és ételáldozatot áldozzunk, vagy hogy
arra a hálaadás áldozatát tegyük: lássa
meg ezt az ÚR maga!
24 Hát nem inkább amiatt való féltünkben cselekedtük ezt, mert így gondolkoztunk: Maholnap így szólhatnak
fiaitok a fiainkhoz, ezt mondva: Mi közötök van nektek Izrael URához Istenéhez?
25 Hiszen határt vetett az ÚR közöttünk és közöttetek Rúben fiai és Gád
fiai – a Jordánt; nincs nektek részetek
az ÚRban! És elidegeníthetnék fiaitok
a fiainkat, hogy ne féljék az URat!
26 Azért azt mondtuk: Fogjunk hozzá, hogy oltárt építsünk, sem nem egé-
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4Móz 25,3;
5Móz 4,3;

22
Zsolt 50,1;
Zsolt
136,2;
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27
1Móz
31,48;
Józs 24,27;

szen égőáldozatra, sem nem egyéb áldozatra;
27 Hanem hogy bizonyság legyen az
köztünk és köztetek, és az utánunk
való nemzetségeink közt, hogy szolgálni akarunk az ÚR előtt az egészen
égőáldozatainkkal, egyéb áldozatainkkal és hálaáldozatainkkal, és hogy
ne mondhassák fiaitok maholnap a
fiainknak: Nincs nektek részetek az
ÚRban.
28 Mondtuk azért: Ha így szólnának
maholnap nekünk vagy a nemzetségeinknek, ezt mondjuk majd: Lássátok
az ÚR oltárának mását, amelyet atyáink készítettek, nem egészen égőáldozatra, sem nem egyéb áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen köztünk
és köztetek!
29 Távol legyen tőlünk, hogy az ÚR
ellen támadjunk, és elforduljunk az
ÚRtól, oltárt építve égőáldozatra,
ételáldozatra és egyéb áldozatra a mi
URunk Istenünk oltárán kívül, amely
az Ő sátra előtt van!
30 Amikor Fineás pap és a gyülekezet fejedelmei és Izrael ezreinek fejei,
akik vele voltak, hallották a beszédeket amelyeket Rúben fiai, Gád fiai és
Manassé fiai szóltak; tetszésre találtak
előttük.
31 És mondta Fineás, az Eleázár pap fia
Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé
fiainak: Ma tudtuk meg, hogy köztünk
van az ÚR, mivel nem vétkeztetek ezzel a vétekkel az ÚR ellen. Most megszabadítottátok Izrael fiait az ÚR kezéből.
32 Visszatért azért Fineás, az Eleázár
pap fia és a fejedelmek a Rúben fiaitól,
a Gád fiaitól a Gileád földjéről Kánaán földjére Izrael fiaihoz, és elbeszélték
nekik ezt a dolgot.
33 És tetszésre talált ez a dolog Izrael fiai előtt is, és Izrael fiai áldották az
Istent, és nem mondták, hogy menjenek fel ellenük hadakozni, hogy elveszítsék a földet, amelyben Rúben fiai
és Gád fiai laknak.
34 Az oltárt pedig így nevezték Rúben
fiai és Gád fiai: „Bizonyság ez közöttünk, hogy az ÚR az Isten.”

rolja, megfenyegeti az Isten haragjával és
inti őket Isten parancsolatának megtartására.

1 Sok nappal azután pedig, hogy nyugalmat adott az ÚR Izraelnek minden
körülötte lévő ellenségétől, megvénült
Józsué és megidősödött.
2 Előhívta ekkor Józsué az egész Izraelt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és mondta nekik: Én megvénültem és megidősödtem.
3 Magatok is láttatok mindent amit az
ÚR, a ti Istenetek mindezekkel a népekkel előttetek cselekedett; mivelhogy maga a ti URatok Istenetek harcolt értetek.
4 Íme, a Jordántól kezdve sors által elosztottam nektek nemzetségeitek szerint a fennmaradt népeket örökségül,
és mindazokat a népeket, amelyeket
kipusztítottam, mind a nagy tengerig
napnyugat felől.
5 A ti URatok Istenetek pedig kiűzi
őket arcotok elől, és kiűzi őket előletek, hogy örökös törvény szerint birtokoljátok földjüket, ahogy a ti URatok
Istenetek megmondta nektek.
6 Legyetek azért igen erősek, hogy
megtartsátok és megcselekedjétek
mindazt, ami meg van írva a Mózes
törvényének könyvében; hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre;
7 Hogy össze ne keveredjetek ezekkel
a népekkel, azokkal amelyek fennmaradtak közöttetek; isteneik nevét ki se
ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne
szolgáljatok nekik, se előttük meg ne
hajoljatok;
8 Hanem ragaszkodjatok a ti
URatokhoz Istenetekhez, ahogyan e
mai napig cselekedtetek!
9 Ezért űzött ki az ÚR előletek nagy
és erős népeket: ami pedig titeket illet, senki meg nem állhatott ellenetek
mind eddig a napig.
10 Egy férfi közületek elűz ezret, mert
az ÚR, a ti Istenetek az aki harcol értetek, ahogyan megmondta nektek.
11 Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek a ti URatokat Isteneteket!
Mikor Józsué halálához közeledik, 12 Mert ha elfordulva elfordultok tőle
egybegyűjti az izraelitákat, és az Is- és ezeknek a népeknek a maradékaiten előbbi jótéteményeit és ígéreteit felso- hoz ragaszkodtok amelyek itt marad259
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13
4Móz
33,55;
Bír 2,2-3;

tak közöttetek; és sógorságot köttök
velük és összekeveredtek velük és ők
veletek:
13 Bizonnyal megtudjátok majd, hogy
a ti URatok Istenetek nem űzi ki többé
előletek ezeket a népeket; sőt inkább
tőrré és hurokká lesznek nektek, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben tövisekké, amíg kivesztek erről a jó földről, amelyet a ti URatok Istenetek adott
nektek.
14 Én pedig már íme az egész föld útján megyek: Tudjátok meg azért teljes
szívetek és teljes lelketek szerint, hogy
egy szó sem esett el mindabból a jó
szóból, amelyeket a ti URatok Istenetek szólt felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból!
15 De ahogyan betelt rajtatok mindaz a
jó szó, amelyeket a ti URatok Istenetek
szólt felőletek: úgy teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót is az ÚR, amíg
kipusztít titeket erről a jó földről, amelyet a ti URatok Istenetek adott nektek.
16 Ha áthágjátok a ti URatok Istenetek
szövetségét, amelyet parancsolt nektek, és elmentek és idegen isteneknek
szolgáltok, és meghajoltok azok előtt:
akkor felgerjed ellenetek az ÚR haragja, és hamar kivesztek erről a jó földről,
amelyet Ő adott nektek.

24

Józsué ismét egybegyűjti az izraelitákat Sikemben, és felsorolja az Isten jótéteményét, és inti őket az Isten törvényének megtartására, és szövetséget
tesz Isten és az izraeliták között. Meghal
Józsué, meghal Eleázár is, és eltemetik őket
mind, József tetemeivel együtt.

2
1Móz
11,26;
1Móz
11,31;
5Móz 26,5;
3
1Móz 12,1;
1Móz 21,2;
4
1Móz
25,24;
1Móz 36,8;
1Móz 46,1;

1 Józsué pedig összegyűjtötte Izrael
minden nemzetségét Sikembe, és előhívta Izrael véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaálltak Isten elé,
2 És mondta Józsué az egész népnek:
Ezt mondja Izrael URa Istene: A folyóvízen túl laktak régen atyáitok: Tháré,
Ábrahám atyja és Nákhór atyja, és idegen isteneknek szolgáltak.
3 De áthoztam atyátokat Ábrahámot a
folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordoztam őt egész Kánaán földjén, és megsokasítottam az ő magvát; és Izsákot
adtam neki.
4 Izsáknak pedig Jákobot és Ézsaut adtam. És Ézsaunak a Szeír hegyét ad260

tam birtokul, Jákob pedig és az ő fiai
lementek Egyiptomba.
5 Majd elküldtem Mózest és Áront, és
megvertem Egyiptomot úgy, ahogy
cselekedtem közöttük; azután pedig
kihoztalak titeket.
6 És kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és a tengerhez jutottatok, és űzték
atyáitokat az egyiptomiak szekerekkel
és lovasokkal a Vörös tengerig.
7 Akkor az ÚRhoz kiáltottak, és homályt vetett közétek és az egyiptomiak közé, és rájuk vitte a tengert és elborította őket. Szemeitek is látták azt,
amit cselekedtem az egyiptomiakkal;
ti pedig sokáig laktatok a pusztában.
8 Majd elhoztalak titeket az emoreusok
földjére, akik a Jordánon túl laktak, és
hadakoztak ellenetek, de kezetekbe
adtam őket, és birtokoltátok a földjüket, őket pedig eltöröltem arcotok elől.
9 Majd felkelt Bálák, a Cippor fia,
Moáb királya, és hadakozott Izraellel,
és elküldött és hívatta Bálámot, a Beór
fiát, hogy átkozzon meg titeket.
10 De nem akartam meghallgatni
Bálámot, ezért áldva áldott titeket, és
megszabadítottalak titeket a kezéből.
11 Majd átjöttetek a Jordánon, és Jerikóba jutottatok, és Jerikó urai hadakoztak veletek: az emoreus, perizeus,
kananeus, hittheus, girgazeus, hivveus
és jebuzeus; de kezetekbe adtam őket.
12 Mert elbocsátottam előttetek a darazsakat, és kiűzték azokat előletek:
az emoreusok két királyát, de nem a te
fegyvered által, de nem a te íjad által!
13 És földet adtam nektek amelyben
nem munkálkodtál, és városokat amelyeket nem építettetek, mégis bennük
laktok; szőlőket és olajfákat amelyeket
nem ti ültettetek, de esztek azokról.
14 Azért hát féljétek az URat, és szolgáljatok neki tökéletességben és igazságban; és hányjátok el az isteneket
akiknek atyáitok szolgáltak túl a folyóvízen és Egyiptomban; az ÚRnak szolgáljatok.
15 Hogyha pedig rossznak látjátok azt,
hogy az ÚRnak szolgáljatok: válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáltok; akár azokat az isteneket akiknek
atyáitok szolgáltak amíg a folyóvízen
túl voltak, akár az emoreusok isteneit akiknek földjén laktok: én azonban
és az én házam az ÚRnak szolgálunk.

5
2Móz 3,10;
2Móz
12,37;
6
2Móz
12,33;
2Móz
14,1-9;

8
4Móz
21,21;
4Móz
21,33;
9
4Móz 22,5;
5Móz 23,4;
Bír 11,25;
10
4Móz
23,8-10;
4Móz
23,18-20;
Jel 2,14;
11
Józs 3,14;
Józs 6,1;
Józs 6,20;
Józs 10,8;
Józs 11,8;
12
2Móz
23,28;
5Móz 7,20;
Zsolt 44,3;
13
5Móz
6,10-12;

Józsué 24. - Bírák 1.

17
2Móz 19,4;
5Móz
32,11-12;

20
Józs 23,15;

23
1Móz 35,2;
1Móz 35,4;
1Sám 7,3;

16 A nép pedig felelt, és mondta: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az
URat, idegen isteneknek szolgálva!
17 Sőt inkább a mi URunk Istenünk
az aki felhozott minket és atyáinkat
Egyiptom földjéből, a szolgák házából, és aki ezeket a nagy jeleket tette
szemeink előtt, és minden utunkban
megtartott minket amelyen jártunk, és
mindazok között a népek között amelyek között átjöttünk;
18 És az ÚR kiűzött az arcunk elől
minden népet, az emoreust is, ennek a
földnek lakóját: Mi is az ÚRnak szolgálunk, mert Ő a mi Istenünk!
19 Józsué pedig mondta a népnek:
Nem szolgálhattok az ÚRnak, mert
szent Isten, féltőn szerető Isten; nem
bocsátja meg a vétkeiteket és a bűneiteket;
20 Ha elhagyjátok az URat, és idegen
isteneknek szolgáltok: akkor elfordul
és rosszat tesz veletek, és megemészt
titeket miután jól cselekedett veletek.
21 Akkor mondta a nép Józsuénak:
Nem, mert mi az ÚRnak szolgálunk!
22 Józsué pedig mondta a népnek: Bizonyságaim vagytok magatok ellen,
hogy ti választottátok magatoknak
az URat, hogy neki szolgáljatok. És
mondták: Bizonyságaid vagyunk!
23 Most azért hányjátok el az idegen
isteneket akik köztetek vannak, és
hajtsátok szíveteket Izrael URához Istenéhez.
24 És mondta a nép Józsuénak: A mi
URunknak Istenünknek szolgálunk, és
az Ő szavára hallgatunk.

25 Szövetséget kötött azért Józsué a
néppel ezen a napon, és rendelést és
végzést adott elé Sikemben.
26 És beírta Józsué ezeket a dolgokat
Isten törvényének könyvébe, és vett
egy nagy követ, és odatette azt a cserfa alá, amely az ÚR szent házában volt.
27 És mondta Józsué az egész népnek:
Íme, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul,
mert ez hallotta az ÚR minden beszédét, amelyet szólt nekünk; és bizonyságul lesz ellenetek, hogy ne hazudjatok az Istenetek ellen.
28 És elbocsátotta Józsué a népet, kitkit a maga örökségébe.
29 És ezek után a dolgok után lett,
hogy meghalt Józsué, a Nún fia, az ÚR
szolgája, száztíz esztendős korában,
30 És eltemették őt az öröksége határában Timnat-Szerában, amely az Efraim
hegyén van, a Gaas hegytől észak felé.
31 Izrael pedig az URat szolgálta
Józsué minden idejében, és a véneknek
is minden idejében, akik hosszú ideig
éltek Józsué után, és akik tudták az ÚR
minden cselekedetét, amelyet Izraellel
cselekedett.
32 József csontjait pedig, amelyeket Izrael fiai felhoztak Egyiptomból, eltemették Sikemben, a mezőnek abban a
részében, amelyet Jákob szerzett Hámornak, a Sikem atyjának fiaitól száz
pénzén; és József fiainak örökségévé
lettek.
33 Meghalt Eleázár is, Áron fia, és eltemették őt Gibeathban, az ő fiának, Fineásnak városában, amelyet az
Efraim hegyén adtak neki.

BÍRÁK KÖNYVE
A bírák könyvében megírják az izraeliták birodalmának állapotát Józsué idejétől fogva
Éli papig. A nép Isten ellen való vétkezése. Az Isten intései és az ő népe ellen való ítéletei. Ez a könyv 299 esztendőt foglal egybe.

1

Józsué halála után megkérdezik az izraeliták az Istent, hogy melyik nemzetség
kezdje a pogányok ellen a hadakozást. Júda
és József nemzetsége serényen harcolnak, a
többiek lágyan hagyják, és nem űzik ki a
pogányokat a nekik juttatott földből.

1
Bír 20,18;

jen közülünk először a kananeusra,
hogy hadakozzon ellene?
2 És mondta az ÚR: Júda menjen! Íme,
kezébe adtam azt a földet.
3 Ekkor mondta Júda az atyjafiának, Simeonnak: Gyere velem együtt
a sors által nekem jutott örökségbe,
1 Józsué halála után megkérdezték Iz- hogy hadakozzunk a kananeus ellen,
rael fiai az URat, ezt mondva: Ki men- és én is elmegyek veled a sors által ne261

28
Bír 2,6;

30
Józs 19,50;
Bír 2,9;

32
1Móz
50,25;
2Móz
13,19;

Bírák 1.

9
Józs 10,36;
Józs 11,21;
Józs 15,13;
10
Józs 15,14;

11
Józs 15,15;

ked jutott örökségbe. És Simeon elment vele.
4 És felment Júda, és kezükbe adta az
ÚR a kananeust és a perizeust, és levágtak közülük Bézekben tízezer embert.
5 És Bézekben találták Adonibézeket,
és hadakoztak ellene, és megverték a
kananeust és a perizeust.
6 És megfutamodott Adonibézek, de
űzőbe vették, elfogták, és elvágták kezei és lábai hüvelykujját.
7 Ekkor mondta Adonibézek: Hetven
király szedegetett az asztalom alatt,
akiknek elvágattam kezeik és lábaik hüvelykujját; ahogyan én cselekedtem, úgy fizetett nekem az Isten. Azután elvitték őt Jeruzsálembe, és ott
meghalt.
8 Azután Jeruzsálem ellen hadakoztak
Júda fiai, és elfoglalva azt, lakosait levágták fegyver élével, a várost pedig
lángba borították.
9 Azután pedig Júda fiai lementek, hogy harcoljanak a hegységen, a
déli tartományban és a lapályon lakó
kananeus ellen.
10 És elment Júda a Hebronban lakó
kananeus ellen, — Hebron neve azelőtt Kirjáth-Arba volt, — és megverték Sésait, Achimánt és Thalmáit.
11 Onnan pedig Debir lakói ellen ment.
Debir neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer
volt.
12 És mondta Káleb: Aki KirjáthSzéfert megveri és elfoglalja, annak feleségül adom a lányomat, Akszát.
13 És elfoglalta azt Othniel, Kénáz fia,
Káleb öccse, és neki adta Akszát, a lányát feleségül.
14 És amikor eljött az, biztatta őt, hogy
kérjen mezőt az atyjától. Leszállt azért
a szamárról, Káleb pedig mondta neki:
Mi dolgod?
15 Ő pedig mondta neki: Adj áldást
nekem, mert déli vidékre helyeztél engem, adj most vízforrásokat is. És neki
adta Káleb a felső forrást és az alsó forrást.
16 És Keneusnak, Mózes apósának fiai
is felmentek a pálmák városából Júda
fiaival Júda pusztájára, amely Aradtól
délre van, és elmentek és letelepedtek
a nép között.
17 És elment Júda atyjafiával, Simeonnal, és megverték a Czéfátban lakó
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kananeust, és elpusztították azt, és a
várost elnevezték Hormának.
18 Azután Júda elfoglalta Gázát és annak határát, Askelont és annak határát,
Ekront és annak határát.
19 Az ÚR pedig Júdával volt, és kiűzte a hegység lakóit; de a völgy lakóit
nem lehetett kiűzni, mert vasszekereik voltak.
20 És Kálebnek adták Hebront, ahogy
Mózes meghagyta, és kiűzte onnan
Anák három fiát.
21 De Benjámin fiai nem űzték el a
jebuzeust, Jeruzsálem lakóját, és ezért
lakik még máig is a jebuzeus Benjámin
fiaival Jeruzsálemben.
22 És József háza is felment Béthel ellen, és az ÚR vele volt.
23 És József háza kikémleltette Béthelt.
Régente pedig a város neve Lúz volt.
24 És láttak a kémek egy férfit aki a városból jött, és mondták neki: Mutasd
meg a város bejáratát, és irgalmat cselekszünk veled.
25 És mikor megmutatta nekik a város
bejáratát, fegyver élére hányták a várost; de azt a férfit és egész háza népét
elbocsátották.
26 És elment az a férfi a hitteusok földjére, és várost épített, és Lúznak nevezte el azt. Ez annak neve mind e mai napig.
27 És nem űzte el Manassé a lakosokat
sem Béthseánból és annak mezővárosaiból, sem Taanakból és mezővárosaiból, sem Dórból és mezővárosaiból,
sem Jibleámnak és mezővárosainak lakosait, sem Megiddónak és mezővárosainak lakosait. És a kananeusnak
tetszett azon a földön lakni.
28 És mikor Izrael megerősödött, adófizetőjévé tette a kananeust, de elűzni
nem űzte el.
29 És Efraim sem űzte ki a kananeust
aki Gézerben lakott, hanem a kananeus
ott lakott közöttük Gézerben.
30 Zebulon sem űzte el sem Kitron lakosait, sem Nahalól lakóit, hanem közöttük lakott a kananeus és adófizetőikké lettek.
31 Áser sem űzte el sem Akkó, sem
Szidon, sem Akhláb, sem Akzib, sem
Helba, sem Afik, sem Rehob lakóit.
32 És ott lakott Áser a föld lakói, a
kananeusok között, mert nem űzte el
őket.

20
4Móz
14,24;
Józs 14,13;

23
1Móz
28,19;
1Móz 35,6;

27
Józs
17,11-12;

29
Józs 16,10;
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33 Nafthali sem űzte el sem BéthSemes lakosait, sem Béth-Anath lakóit, hanem ott lakott a föld lakói, a
kananeusok között, és Béth-Semes és
Béth-Anath lakói adófizetőikké lettek.
34 Az emoreusok pedig felszorították
Dán fiait a hegységbe, mert nem engedték meg, hogy lejöjjenek a völgybe.
35 És az emoreusoknak tetszett a
Héresz hegységen lakni, Ajalonban
és Saalbimban; de mikor József házának keze rájuk nehezedett, adófizetőkké lettek.
36 Az emoreusok határa pedig az
Akrabbim hágójától, a sziklától fölfelé volt.

2

A második rész summája mind a következendőknek, melyben először elmondja, hogy az Isten ugyan megintette
Angyal által is, és próféta által is a népet,
hogy a pogányokkal szövetséget ne kössenek, de semmit nem fogadtak meg. Másodszor, amíg Józsué és az első nemzetség élt,
akik bementek a földre, és míg a bírák is éltek, akiket az Isten adott nekik, addig az Istennek szolgáltak, de miután azok meghaltak, ismét eltávoztak Istentől, amiért gyakran szállt rájuk Isten haragja.

1
1Móz 17,7;
2Móz
14,19;
2Móz
23,20;
5Móz
29,14-15;
Józs 5,14;
Ésa 63,9;
Hós
12,3-5;
2
5Móz 7,2;
5Móz 12,3;
3
2Móz
23,33;
2Móz
34,12;
5Móz 7,16;
Józs 23,13;

6
Józs 24,28;

1 Felment pedig az ÚR Angyala
Gilgálból Bókimba, és mondta: Én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és erre
a földre hoztalak benneteket amelyről
megesküdtem atyáitoknak, és mondtam: Nem bontom fel veletek a szövetségem soha örökké.
2 Csakhogy ti se kössetek szövetséget
ennek a földnek lakosaival, rontsátok
le oltáraikat; de nem engedtetek a szavamnak. Miért cselekedtétek ezt?
3 Azért azt mondom: Nem űzöm el
őket előletek, hanem legyenek nektek
olyanok mint a tövisek az oldalaitokban,
és isteneik legyenek nektek tőr gyanánt.
4 És amikor az ÚR Angyala ezeket Izrael minden fiainak mondta: a nép felemelte a szavát és sírt.
5 És elnevezték azt a helyet Bókimnak,
és áldoztak ott az ÚRnak.
6 És elbocsátotta Józsué a népet, és Izrael minden fia elment a maga örökségébe, hogy birtokolják a földet.
7 És a nép az URat szolgálta Józsué
egész életében, és a vének minden nap-

jaiban, akik hosszú ideig éltek Józsué
után, akik látták az ÚR minden dolgait, amelyeket Izraellel cselekedett.
8 És száztíz esztendős korában meghalt Józsué, a Nún fia, az ÚR szolgája.
9 És öröksége határában temették el,
Timnat-Héreszben, az Efraim hegyén,
északra a Gaas hegyétől.
10 És az az egész nemzetség atyáihoz
gyűjtetett, és más nemzetség támadt
utánuk, amely nem ismerte sem az
URat, sem az Ő cselekedeteit, amelyeket Izraellel cselekedett.
11 És Izrael fiai gonoszul cselekedtek
az ÚR szemei előtt, mert a Baáloknak
szolgáltak.
12 És elhagyták az URat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéből, és más istenek után jártak a pogány népek istenei közül, akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották
meg magukat, és haragra ingerelték
az URat.
13 És elhagyták az URat, és Baálnak és
Astarótnak szolgáltak.
14 És felgerjedt az ÚR haragja Izrael
ellen, és ragadozók kezébe adta őket,
és elragadozták őket, és a körülöttük
lévő ellenségeik kezébe adta őket, és
még csak meg sem bírtak állni ellenségeik előtt.
15 Ahová csak kivonultak, az ÚR keze
mindenütt gonoszra volt ellenük, ahogyan megmondta az ÚR, és ahogy
megesküdött nekik az ÚR. És igen
megnyomorodtak.
16 És bírákat támasztott az ÚR, akik
megszabadították őket szorongatóik
kezéből.
17 De bíráikra sem hallgattak, hanem
más istenekkel paráználkodtak, és
azoknak hajtották meg magukat, és hamar letértek az útról amelyen atyáik
jártak, akik hallgattak az ÚR parancsára; ők nem cselekedtek így.
18 Mert amikor bírákat támasztott nekik az ÚR, az ÚR maga volt a bíróval,
és megszabadította őket ellenségeik
kezéből a bíró minden napjaiban, mert
elváltoztatta az ÚR az akaratát fohászkodásukért, amelyeket elnyomóik és
szorongatóik miatt emeltek.
19 De mihelyt meghalt a bíró, visszatértek és jobban megromlottak mint atyáik; más istenek után jártak, azoknak
szolgáltak és azok előtt hajtották meg
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14
Zsolt
44,13;
Ésa 50,1;

15
3Móz
26,1-46;
5Móz
28,1-68;

19
Bír 3,12;

Bírák 2. 3.

21
Józs 23,13;

magukat, nem hagytak föl cselekedeteikkel és nyakas magaviseletükkel.
20 Ezért felgerjedt az ÚR haragja Izrael ellen, és mondta: Mivel ez a nemzetség áthágta a szövetségemet, amelyet
atyáiknak parancsoltam, és nem engedett a szavamnak:
21 Én sem űzök ki többé senkit sem
előlük azok közül a pogányok közül, akiket Józsué meghagyott amikor
meghalt;
22 Hanem azok által kísértem Izraelt,
hogy megtartják-e az ÚR útját, azon
járva, ahogyan atyáik megtartották,
vagy nem.
23 Ezért hagyta meg az ÚR ezeket a
pogányokat, és nem is űzte ki hamar,
és nem adta őket Józsué kezébe.

3

Felsorolja a pogányokat, akiket Isten
meghagyott Kánaán földjén, hogy azok
által megpróbálja és tanítsa az izraelitákat.
Megszabadítja Isten a népet Othniel, Ehud
és Samgar által.

1 Ezek pedig a pogányok akiket meghagyott az ÚR, hogy azok által próbálja meg Izraelt; azokat akik nem ismerték a harcokat Kánaánért.
2 Csak azért, hogy Izrael fiainak nemzetségei megismerjék, hogy tanítsa
őket hadakozásra, csak azokat akik azelőtt ezt nem tudták:
3 A filiszteusok öt fejedelemsége, a
kananeusok mindnyájan, és a szidoniusok, meg a hivveusok, akik a Libanon hegyén laknak, a Baálhermon hegyétől fogva Hamath bemeneteléig.
4 Akik azért maradtak meg, hogy az
ÚR megpróbálja általuk Izraelt, hogy
meglássa, vajon engedelmeskednek-e
az ÚR parancsolatainak, amelyeket
Mózes által parancsolt atyáiknak?
5 Így Izrael fiai a kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok, hivveusok és jebuzeusok között laktak,
6 És azok lányait vették maguknak feleségül, a saját lányaikat pedig
odadták azok fiainak, és azok isteneit
szolgálták.
7 És Izrael fiai gonoszul cselekedtek az
ÚR szemei előtt, és elfelejtkeztek az ő
URukról Istenükről, és a Baáloknak és
Aseráknak szolgáltak.
8 Ezért felgerjedt az ÚR haragja Izrael ellen, és eladta őket Kusán264

Risathaimnak, Mezopotámia királyának kezébe, és Izrael fiai nyolc évig
szolgáltak Kusán-Risathaimnak.
9 Ekkor Izrael fiai az ÚRhoz kiáltottak, és az ÚR szabadítót támasztott Izrael fiainak, aki megszabadította őket:
Othnielt, Kénáz fiát, Káleb öccsét.
10 És az ÚR Szelleme volt rajta és bíráskodott Izraelben, és amint kiment
a hadra, az ÚR kezébe adta KusánRisathaimot, Mezopotámia királyát, és
ránehezült keze Kusán-Risathaimra.
11 És negyven esztendeig megnyugodott a föld, és meghalt Othniel, a
Kénáz fia.
12 De Izrael fiai ismét gonoszul cselekedtek az ÚR szemei előtt, és megerősítette az ÚR Eglont, Moáb királyát Izrael ellen, azért mert gonoszul cselekedtek az ÚR szemei előtt.
13 Ez magához gyűjtötte Ammon és
Amálek fiait, és elment és megverte Izraelt, és elfoglalták a pálmák városát.
14 És Izrael fiai Eglont, a Moáb királyát
szolgálták tizennyolc esztendeig.
15 Ekkor az ÚRhoz kiáltottak Izrael
fiai, és az ÚR szabadítót támasztott nekik: Ehudot, Gérának fiát, aki Jemini
fia volt, aki balkezes volt. És amikor
Izrael fiai ajándékot küldtek általa
Eglonnak, Moáb királyának,
16 Ehud szerzett magának egy kétélű
kardot, egy singnyi hosszút, és azt a
ruhája alatt a jobb tomporára övezte.
17 És bemutatta az ajándékot
Eglonnak, Moáb királyának. Eglon pedig igen kövér ember volt.
18 És amikor elvégezte az ajándék bemutatását, elbocsátotta az embereket
akik az ajándékot vitték.
19 Ő maga pedig visszatért a Gilgál
közelében lévő kőbányáktól és mondta: Titkos beszédem van veled, óh király! Aki mondta: Hallgass! és kimentek előle mindnyájan akik körülötte
álltak.
20 És Ehud akkor ment be hozzá, amikor éppen magányosan a hűsölő felházában ült, és mondta neki Ehud: Isten
beszéde van nálam hozzád. És fölkelt
az a királyi székből.
21 Akkor kinyújtotta Ehud a bal kezét,
és jobb tomporáról kirántotta a kardját, és beleütötte azt annak hasába.
22 És még a markolata is bement a
vasa után, és berekesztette a háj a fegy-
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ver vasát, mert nem vonta ki a kardot
annak hasából, és kiomlott annak ganéja.
23 Átment pedig Ehud a csarnokon,
miután bevonta maga után a felház
ajtajait, és bezárta.
24 Ahogy ő kiment, jöttek annak szolgái és látták, hogy íme a felház ajtajai
be vannak zárva, és mondták: Bizonyára szükségét végzi a hűsölő kamrájában.
25 De mikor váltig várakoztak és íme,
nem nyitotta meg a felház ajtaját, fogták a kulcsot és megnyitották: és íme,
az ő uruk ott feküdt a földön holtan.
26 Ehud pedig elmenekült míg azok
késlekedtek, és elhaladva a kőbányák
mellett Szeiráhba futott.
27 És amikor megérkezett oda, kürtjébe fújt az Efraim hegyén, és Izrael fiai
lementek vele a hegyről, és ő előttük.
28 És mondta nekik: Gyertek utánam,
mert kezetekbe adta az ÚR az ellenségeteket, Moábot. És levonultak utána és elfoglalták a Jordán réveit, amelyek Moáb felé vezettek, és nem engedtek azokon senkit átkelni.
29 És leöltek a moábiták közül akkor
mintegy tízezer embert, mind erős és
vitéz férfiakat úgy, hogy egy sem menekült el.
30 Így lett Moáb megalázva abban az
időben Izrael keze alatt. És nyolcvan
esztendeig megnyugodott a föld.
31 Utána pedig Sámgár, Anáthnak fia
volt bíró, aki hatszáz filiszteus férfit ölt
meg egy ökörösztökével, és ő is megszabadította Izraelt.

4

Isten az Ő népét Jábin király kezébe adja amikor elhajlottak tőle; kiáltanak az Istenhez és hadnagyul adja nekik
Bárákot, aki Debora segítségével megveri
Jábin hadát. Jáhel, a Héber felesége megöli Siserát.

2
1Sám 12,9;

1 De Izrael fiai azután is gonoszul cselekedtek az ÚR szemei előtt, amikor
Ehud meghalt.
2 Azért az ÚR Jábinnak, Kánaán királyának kezébe adta őket, aki Hásorban
uralkodott; seregének vezére pedig
Sisera volt. Ez a pogányok városában,
Harósethben lakott.
3 És az ÚRhoz kiáltottak Izrael fiai,
mert kilencszáz vasszekere volt, és

húsz esztendeig zsarnokoskodott erőszakkal Izrael fiai felett.
4 Ebben az időben Debora, a prófétanő, a Lappidoth felesége ítélte Izraelt.
5 És ő a Debora-pálmája alatt lakott
Ráma és Béthel között, az Efraim hegyén, és ide jöttek fel hozzá Izrael fiai
törvényre.
6 És elküldött és hívatta Bárákot, az
Abinoám fiát, Kedes-Nafthaliból, és
mondta neki: Vajon nem parancsolta meg Izrael URa Istene: Menj és
gyűjtsd egybe a népet a Thábor hegyére, és vegyél magadhoz tízezer embert
Nafthali és Zebulon fiai közül?
7 És kihozom ellened a Kison patakjához Siserát, Jábin hadvezérét, szekereit
és seregét, és kezedbe adom őt.
8 És mondta neki Bárák: Ha velem
jössz, elmegyek; de ha nem jössz el velem, én sem megyek.
9 Aki felelt: Elmenni elmegyek veled,
csakhogy nem a tied lesz a dicsőség
az útban amelyre mész, mert asszony
kezébe adja az ÚR Siserát. És felkelt
Debora és elment Bárákkal Kedes felé.
10 Összegyűjtötte azért Bárák Zebulont és Nafthalit Kedesbe, és elvitt magával tízezer embert, és elment vele
Debora is.
11 A keneus Héber pedig elvált a keneusoktól, Hobábnak, a Mózes apósának
fiaitól, és Saanaim tölgyesénél vonta
fel sátrát, amely Kedes mellett van.
12 Hírül vitték pedig Siserának, hogy
Bárák, az Abinoám fia felvonult a Thábor hegyére.
13 Egybegyűjtötte azért Sisera minden
szekereit, a kilencszáz vasszekeret, és
egész népét, amely vele volt, a pogányok városából, Harósethből, a Kison
patakjához.
14 És mondta Debora Báráknak: Kelj
fel, mert ez az a nap amelyen kezedbe
adja az ÚR Siserát! Hiszen az ÚR megy
ki előtted! És lejött Bárák a Thábor hegyéről, és a tízezer ember utána.
15 És az ÚR megrettentette Siserát
minden szekereivel és egész táborával Bárák fegyvere előtt annyira, hogy
Sisera leugrott szekeréről és gyalog futott.
16 Bárák pedig a szekereket és a tábort
egész Harósethig, a pogányok városáig űzte, és Sisera egész tábora fegy265
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ver miatt hullott el, egyetlen egy sem
maradt meg.
17 Sisera pedig gyalog futott Jáhelnek,
a keneus Héber feleségének sátráig,
mert béke volt Jábin között, Hásor királya között, és a keneus Héber háznépe között.
18 És kiment Jáhel Sisera elé, és mondta neki: Gyere be uram, gyere be hozzám, ne félj! És betért hozzá a sátorba,
és betakarta őt pokróccal.
19 Az pedig mondta neki: Adj kérlek
innom egy kis vizet, mert szomjazom.
És megnyitott ez egy tejestömlőt, és
inni adott neki, és betakarta őt.
20 És még azt mondta neki: Állj a sátor
ajtajába, és ha valaki jönne és kérdezne, és ezt mondaná: Van-e itt valaki?
mondd: Nincs!
21 Ekkor Jáhel, a Héber felesége vette a sátorszöget, és kalapácsot vett kezébe, és halkan bement hozzá, és beverte a szöget halántékába úgy, hogy
beszegeződött a földbe. Az pedig mélyen aludt a nagy fáradtság miatt, és
így meghalt.
22 És íme, ahogy Bárák űzve kereste Siserát, Jáhel kiment elé, és mondta neki: Gyere és megmutatom neked
az embert akit keresel. És bement hozzá, és íme, Sisera ott feküdt holtan, és a
szög halántékában.
23 Így alázta meg Isten azon a napon
Izrael fiai előtt Jábint, Kánaán királyát.
24 Izrael fiainak keze pedig egyre jobban ránehezedett Jábinra, Kánaán királyára, amíg ki nem irtották Jábint,
Kánaán királyát.

5

Bárák és Debora, a diadal után éneket
mondanak az Istennek, aki ezt a diadalt
nekik adta és az énekben Istent dicsérik,
másokat is intenek a hálaadó énekre. Másodszor felsorolják azokat, akik nekik segítségül voltak a harcban, jóllehet Istennek
tulajdonítják a nyereséget, név szerint dicsérik Jáhelt. Átkozzák azokat, akik nekik
nem voltak segítségül, nevetik, csúfolják az
ellenség kérkedését.

1 Énekelt pedig Debora és Bárák, az
Abinoám fia azon a napon, ezt mondva:
2 Áldjátok az URat, mivel bosszút állt
Izraelért, a nép szabad akarat szerint
való engedelmessége által!
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3 Halljátok meg királyok, figyeljetek
fejedelmek! Én, én az ÚRnak mondok
éneket, dicséretet zengek az ÚRnak,
Izrael Istenének.
4 URam, mikor Szeirből kijöttél, mikor
továbbmentél Edom földjéről: Megrendült a föld, csepegett az ég, a fellegek is vizet csepegtettek.
5 A hegyek elolvadtak az ÚR arca
előtt, még ez a Sinai is, Izrael URának
Istenének színe előtt.
6 Sámgárnak, az Anath fiának napjaiban, Jáhel idejében pihentek az utak,
és az úton járók tekervényes ösvényekre tértek.
7 Elpusztultak a kerítetlen városok Izraelben, elpusztultak végképp, amíg
én, Debora fel nem keltem, felkeltem
Izrael anyjaként.
8 Mikor új isteneket választott a nép, az
ellenség a kapuk előtt volt, de mégsem
látszott sem pajzs, sem dárda negyvenezer izraelita kezében.
9 Szívem hajlandó a parancsolatok fejedelmeihez, kik Izraelben vannak: kik a
nép közül szabad akaratukból engedtek: azért áldjátok az URat!
10 Kik ültök fehér szamarakon, kik ítéletben elöljárók vagytok, és akik úton
jártok: ezekről beszéljetek!
11 Kik a vízmerítés idején az ellenség
nyilainak zúgásától féltek, ott beszéljetek az ÚR igaz cselekedeteiről, és Izrael faluihoz való igaz cselekedeteiről.
Mióta újra a kapukhoz vonul az ÚR
népe!
12 Kelj fel, kelj fel Debora! Serkenj
fel, serkenj fel, mondj éneket! Kelj
fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat,
Abinoám fia!
13 Akkor népe maradékának uradalmát népéből való nagyságosoknak
adta; Az ÚR birodalmat adott nekem
az erősökön.
14 Efraimból, kiknek határuk Amálekig van, a Te néped közül, a téged követő Benjámin közül; Mákirból a törvénytudók; és Zebulonból, kik az
irnoki pálcát tartják.
15 És Issakhár fejedelmei Deborával,
és mint Issakhár, úgy Bárák a völgybe
rohan követőivel. És a többi nemzetségtől elválasztott Rúbenből való nagy
és serény fejedelmek.
16 Miért maradtál ülve a kettős terhed
között, mikor hallod az ellenség sere-
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gének zengését: és a rúbeniták mellett
lakó, nagy és mély gondolatú fejedelmek!
17 Gileád a Jordánon túl nyugszik. Hát
Dán miért időzik hajóinál? Miért ül
Áser a tenger partján, és lakik a magas
kőszikláinál?
18 Zebulon és Nafthali népe halálra
szánta magát a mezőség magaslatain!
19 Királyok jöttek, harcoltak; Akkor
harcoltak Kánaán királyai Taanaknál,
Megiddó vizénél; De egy darab ezüstöt sem kaphattak.
20 A mennyekből harcoltak mellettünk, a csillagok a helyükből harcoltak
Sisera ellen!
21 Kison patakja seperte el őket; Az ős
patak, a Kison patakja! Taposs meg, óh
én lelkem, minden erőt!
22 Akkor az ő erős vitézei lovainak
körmei eltörtek a futásuk miatt.
23 Átkozzátok Mérozt, azt mondja az
ÚR Angyala, szüntelen átkozzátok annak lakosait! Mert nem jöttek az ÚR segítségére, az ÚR segítségére az erősek
ellen.
24 De áldott legyen az asszonyok felett
Jáhel, a keneus Héber felesége, a sátorban lakó nők felett legyen áldott!
25 Az vizet kért, ő tejet adott, fejedelmi
csészében tejszínt nyújtott.
26 Balját a szegre, jobbját pedig a munkások kalapácsára nyújtotta, és ütötte
Siserát, szétzúzta fejét és összetörte, átfúrta halántékát,
27 Lábai között tekergett, elesett, feküdt, lábai között leroskadt, elesett;
ugyanott esett el holtan.
28 Sisera anyja kinézett az ablakon és
jajgatott a rostélyzat mögül: „Miért késik megjönni szekere? Hol késlekednek kocsijának gördülései?”
29 Fejedelemasszonyok legokosabbjai válaszolnak neki; sőt még ő maga
is magát ilyen beszédekkel vigasztalta:
30 „Vajon nem zsákmányra találtak-e,
és most osztozkodnak? Egy-két lányt
minden férfinak; A festett kelmék
zsákmányát Siserának; Tarka szövetek
zsákmányát, tarkán hímzett öltözeteket, egy színes kendőt, két tarka ruhát
nyakamra mint zsákmányt.”
31 Így vesszenek el minden ellenségeid, URam! De akik Őt szeretik, tündököljenek mint a kelő nap az ő erejében!

És megnyugodott a föld negyven esztendeig.

6

Amikor az izraeliták ismét elszakadtak
Istentől, Isten őket a midiániták kezébe
adja, és megfeddi őket a próféta által. Azután elbocsátja hozzájuk az Ő Angyalát, és
az által hívja Gedeont, és készíti a nép szabadítására.

1 És gonoszul cselekedtek Izrael fiai az
ÚR szemei előtt, azért hét esztendeig
az ÚR a midiániták kezébe adta őket.
2 És hatalmat vett a midiániták keze
Izraelen, és a midiánitáktól való féltükben készítették maguknak Izrael fiai
azokat a barlangokat, rejtekhelyeket
és erősségeket, amelyek a hegységben
vannak.
3 Mert amikor vetett Izrael, felmentek
a midiániták, az amálekiták és napkelet fiai felmentek ellenük.
4 És táborba szálltak ellenük, és egészen addig pusztították a föld termését, amerre Gázába járnak, és nem
hagytak élésre valót Izraelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat.
5 Mert barmaikkal és sátraikkal vonultak föl; csapatosan jöttek mint a sáskák
úgy, hogy sem nekik maguknak, sem
tevéiknek nem volt száma, és ellepték
a földet, hogy elpusztítsák azt.
6 Mikor azért igen megnyomorodott
Izrael a midiániták miatt, az ÚRhoz kiáltottak Izrael fiai.
7 Mikor pedig Izrael fiai az ÚRhoz kiáltottak Midián miatt,
8 Prófétát küldött az ÚR Izrael fiaihoz, és mondta nekik: Azt mondja az
ÚR, Izrael Istene: Én hoztalak fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket
a szolgálat házából,
9 És én mentettelek meg benneteket
az egyiptombeliek kezéből, és minden
nyomorgatóitok kezéből, akiket kiűztem előletek és nektek adtam a földjüket.
10 És mondtam nektek: Én vagyok
a ti URatok Istenetek; ne féljétek az
emoreusok isteneit, akiknek földjén
laktok; de ti nem engedtetek az én szavamnak.
11 És eljött az ÚR Angyala, és leült a
cserfa alatt amely Ofrában van, amely
az Abiézer nemzetségéből való Joásé
volt, és az ő fia, Gedeon éppen búzát
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csépelt a pajtában, hogy megmentse a
midiániták elől.
12 Ekkor megjelent neki az ÚR Angyala, és mondta neki: Az ÚR veled, erős
férfi!
13 Gedeon pedig mondta neki: Kérlek
uram, ha velünk van az ÚR, miért ért
bennünket mindez? és hol van minden
csodája, amelyekről atyáink beszéltek
nekünk, ezt mondva: Nem az ÚR hozott fel minket Egyiptomból?! Most
pedig elhagyott minket az ÚR, és a
midiániták kezébe adott.
14 És rátekintett az ÚR, és mondta:
Menj el ezzel az erőddel és megszabadítod Izraelt Midián kezéből. Nem én
küldelek-e téged?
15 És mondta neki: Kérlek Uram, hogyan szabadítsam én meg Izraelt? Íme,
az én nemzetségem a legszegényebb
Manasséban, és én vagyok a legkisebb
atyám házában.
16 És mondta neki az ÚR: Én leszek
veled, és megvered Midiánt mint egy
embert.
17 Ő pedig mondta neki: Ha kegyelmet találtam szemeid előtt, kérlek adj
nekem valamilyen jelet, hogy te szólsz
velem.
18 El ne menj kérlek innen amíg vis�sza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem eléd. Az pedig mondta: Itt leszek
amíg visszatérsz.
19 Gedeon pedig elment, és elkészített
egy kecskegidát és egy efa lisztből kovásztalan pogácsákat, és betette a húst
egy kosárba, és a hús levét fazékba, és
kivitte hozzá a cserfa alá és felajánlotta neki.
20 És mondta neki az Isten Angyala:
Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, és rakd erre a kősziklára, és a hús
levét öntsd rá. És úgy cselekedett.
21 Ekkor kinyújtotta az ÚR Angyala
botjának végét, mely kezében volt, és
megérintette a húst és a kovásztalan
kenyeret; és tűz jött ki a kősziklából, és
megemésztette a húst és a kovásztalan
kenyereket. Az ÚR Angyala pedig eltűnt szemei elől.
22 Látva pedig Gedeon, hogy az ÚR
Angyala volt az, mondta Gedeon: Jaj
nekem Uram, ISTENem! mert az ÚR
Angyalát láttam színről színre!
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23 És mondta neki az ÚR: Békesség neked! ne félj, nem halsz meg!
24 És oltárt épített ott Gedeon az
ÚRnak, és Jehova-Salomnak (azaz: az
Úr a béke) nevezte azt, mely mind e mai
napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.
25 És ugyanazon az éjjelen mondta
neki az ÚR: Végy egy tulkot atyád ökrei közül, és egy másik tulkot amely
hét éves, és rontsd le a Baál oltárát
amely a te atyádé, és vágd ki a berket
amely mellette van.
26 És építs oltárt a te URadnak Istenednek, annak a kősziklának a tetején,
alkalmas helyen, és vedd a második
tulkot, és áldozd meg égőáldozatul a
berek fájával amelyet kivágsz.
27 Ekkor Gedeon tíz férfit vett maga
mellé a szolgái közül, és úgy cselekedett, ahogy megmondta neki az ÚR.
De miután félt atyja háznépétől és a város férfiaitól ezt nappal cselekedni, éjszaka tette meg.
28 Mikor azután felkeltek reggel a város férfiai, íme, a Baál oltára már össze
volt törve, és a mellette lévő berek levágva, és a második tulok égőáldozatul az épített oltáron.
29 És mondta egyik a másiknak: Ki
cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondták: Gedeon, a Joás fia cselekedte ezt
a dolgot.
30 Akkor mondták a város férfiai
Joásnak: Add ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát és
mert kivágta a berket, amely mellette volt.
31 Joás pedig mondta mindazoknak
akik körülötte álltak: Baálért pereltek
ti? Vagy ti oltalmazzátok őt? Valaki
perel érte, öljék meg reggelig. Ha isten
ő, hát pereljen ő maga, hogy lerontották az oltárát!
32 És azon a napon elnevezték őt
Jerubbaálnak, ezt mondva: Pereljen
vele Baál, mert lerontotta az oltárát.
33 És mikor az egész Midián és
Amálek és a napkeletiek egybegyűltek, és átkeltek a Jordánon és tábort jártak Jezréel völgyében:
34 Az ÚR Szelleme felöltöztette Gedeont, és megfújva a harsonákat, egybehívta Abiézer házát, hogy kövesse őt.
35 És követeket küldött egész

Bírák 6. 7.

39
1Móz
18,32;

Manasséba, és az is egybegyűlt utána; és követeket küldött Áserbe és
Zebulonba és Nafthaliba, és feljöttek
eléjük.
36 És mondta Gedeon az Istennek:
Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan
mondtad,
37 Íme, egy fürt gyapjút teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz lesz:
erről megtudom, hogy valóban az én
kezem által szabadítod meg Izraelt,
ahogy mondtad.
38 És úgy lett. Mert mikor másnap reggel felkelt és megszorította a gyapjút,
harmatot facsart ki a gyapjúból, egy
tele csésze vizet.
39 És mondta Gedeon az Istennek: Ne
gerjedjen fel haragod ellenem, hogy
még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer ezzel a
gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság
csak a gyapjún, és harmat az egész földön.
40 És úgy cselekedett Isten azon az éjszakán, és csak magán a gyapjún lett
szárazság, míg az egész földön harmat lett.

7

Gedeon az Isten parancsolatából hazaküldi a nép nagy részét, és csak háromszázat tart meg maga mellett, akikkel éjszaka a midiániták táborát nagyon csodálatosan meglepi és megveri.

3
5Móz 20,8;

1 Felkelt pedig jó reggel Jerubbaál —
ez Gedeon — és az egész nép mely
vele volt, és táborba szálltak a Haród
kútjánál, és a Midián tábora tőle északra volt, a Moré halomtól fogva a völgyben.
2 És mondta az ÚR Gedeonnak: Több
ez a nép mely veled van, hogysem kezébe adjam Midiánt; Izrael még dicsekedne velem szemben, ezt mondva: Az
én kezem szerzett szabadulást nekem!
3 Azért kiálts a nép füle hallatára, ezt mondva: Aki fél és retteg, térjen vissza és menjen el a Gileád hegységről. És visszatértek a nép közül
huszonkétezren, és csak tízezren maradtak ott.
4 És mondta az ÚR Gedeonnak: Még
ez a nép is sok; vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket neked,

és amelyikről azt mondom neked: Ez
menjen el veled, az menjen el veled; de
bármelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne is menjen.
5 És levezette a népet a vízhez, és
mondta az ÚR Gedeonnak: Mindazokat akik nyelvükkel nyalnak a vízből,
mint ahogyan az eb nyal, állítsd külön,
valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak.
6 És azok száma akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet, háromszáz férfi; a nép többi része pedig mind
térdre esve ivott.
7 És mondta az ÚR Gedeonnak: E háromszáz férfi által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és kezedbe adom Midiánt; a többi nép pedig
menjen el, ki-ki a maga helyére.
8 És ők kezükbe vették a nép útravalóját és kürtjeit. Izrael többi férfiait pedig
mind elküldte, mindegyiket a maga
hajlékába, és csak a háromszáz férfit
tartotta meg. A Midián tábora pedig
alatta feküdt a völgyben.
9 És mondta neki az ÚR azon az éjszakán: Kelj fel, menj le a táborba, mert
kezedbe adtam őket.
10 Ha pedig félsz lemenni, menj le te és
Púra, a szolgád a táborba.
11 És hallgasd meg mit beszélnek,
hogy azután megerősödjenek a kezeid, és menj le a táborba. És lement ő és
Púra, a szolgája a fegyveresek szélső
részéhez, akik a táborban voltak.
12 És a midiániták és az amálekiták és
a napkeletiek minden fiai úgy feküdtek
a völgyben, mint a sáskák sokasága, és
tevéiknek nem volt száma sokaságuk
miatt, mint a fövenynek mely a tenger
partján van.
13 Mikor pedig Gedeon odament, íme
az egyik férfi éppen álmát beszélte el
a másiknak, és mondta: Íme álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér
hengeredett le a midiániták táborára,
és mikor a sátorig jutott, úgy megütötte azt, hogy eldőlt és felfelé fordította
azt, és a sátor ledőlt.
14 A másik aztán felelt és mondta:
Nem egyéb ez mint Gedeonnak, a Joás
fiának, az Izraelből való férfinak fegyvere, kezébe adta az Isten midiánt és
egész táborát.
15 És mikor hallotta Gedeon az álom
elbeszélését és annak magyarázatát,
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meghajtotta magát tisztelve Istent, és
visszatért Izrael táborába, és mondta:
Keljetek fel, mert kezetekbe adta az ÚR
a midián táborát.
16 És a háromszáz embert három csapatba osztotta el, és mindegyiknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és szövétnekeket e korsókba.
17 És mondta nekik: Rám figyeljetek,
és úgy cselekedjetek. És íme én bemegyek a tábor szélébe, és akkor ahogy
én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek.
18 Ha én a kürtbe fújok és mindazok
akik velem vannak, akkor ti is fújjátok
meg a kürtöket az egész tábor körül, és
ezt kiáltsátok: az ÚRé és Gedeoné!
19 És lement Gedeon, és az a száz férfi aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen felváltották az őrséget, és kürtöltek a kürtökkel és összetörték a korsókat, amelyek kezükben voltak.
20 És kürtölt mind a három csapat a
kürtökkel, és összetörték a korsókat,
és bal kezükben tartották a fáklyákat,
jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy
kürtöljenek, és kiáltottak: Az ÚR és
Gedeon fegyvere!
21 És mindegyik ott állt a maga helyén
a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott és menekült.
22 És mikor a háromszáz ember belefújt
kürtjébe, az ÚR az egész táborban kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen fordította, és egész Béth-Sittáig futott a tábor, Cererah felé, Abelmehola
határáig, Tabbathon túl.
23 És egybegyűltek Izrael férfiai
Nafthaliból, Áserből és az egész Manasséből, és úgy űzték a midiánitákat.
24 És követeket küldött Gedeon az
egész Efraim hegységbe, ezt üzenve:
Gyertek le a midiániták ellen és foglaljátok el előttük a vizeket Béthbaráig,
és a Jordánt. És egybegyűlt Efraim
minden férfia, és elzárták a vizeket
Béthbaráig, és a Jordánt is.
25 És elfogták Midián két fejedelmét,
Orebet és Zéebet, és megölték Orebet
az Oreb kőszikláján, és Zéebet megölték a Zéeb présében, és űzték Midiánt.
Orebnek és Zéebnek fejét pedig elvitték Gedeonnak a Jordánon túl.

mikor megbékített, elmegy az ellenség után
és megfogja Zéba és Salmunah királyt.
Sukkót és Pénuel városbelieket megbünteti, mert nem adtak kegyeret az ő népének. Fejedelemmé teszi őt Izrael népe. E diadalra emlékezve efódot csináltat, amellyel
halála után gonoszul éltek.

1 És mondták neki Efraim férfiai: Miért cselekedted azt velünk, hogy nem
hívtál el minket mikor a Midián ellen
való hadakozásra indultál? És erősen
feddődtek vele.
2 Ő pedig mondta nekik: Vajon cselekedtem-e olyan dolgot mint ti? Nem
többet ér-e Efraim szőlőmezgerlése,
mint Abiézer egész szüretje?
3 Kezetekbe adta az Isten Midián fejedelmeit, Orebet és Zéebet; hát mit cselekedhettem én olyat mint ti?! Mikor
ezt a beszédet mondta, lecsendesedett
felháborodott szellemük.
4 Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ért,
átkelt azzal a háromszáz férfival akik
vele voltak, az üldözéstől kifáradtan.
5 És mondta Szukkót férfiainak: Adjatok, kérlek, ennek a népnek mely engem követ, kenyeret, mert fáradtak,
én pedig űzöm Zébát és Sálmunáht,
Midián királyait.
6 És mondták Szukkót elöljárói:
Zébának és Sálmunáhnak öklét már
kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk a seregednek?
7 Gedeon pedig mondta: Ha kezembe adja az ÚR Zébát és Sálmunáht, a
puszta tüskéivel és csalánjaival csépelem meg húsotokat.
8 És felmenve onnan Pénuelbe, hasonlóan szólt azoknak is, és Pénuel férfiai
éppen úgy feleltek neki, ahogy Szukkót
férfiai feleltek.
9 És szólt Pénuel férfiainak is, ezt
mondva: Mikor békességben visszatérek, lerontom ezt a tornyot.
10 Zéba pedig és Sálmunáh Kárkorban voltak, és a seregük velük, mintegy tizenötezren, mind akik megmaradtak a napkeletiek egész táborából.
Az elesettek száma százhúszezer fegyverfogható férfi volt.
11 És felment Gedeon a sátorban lakók
útján keletre Nobahtól és Jogbehától,
és szétverte a tábort, pedig a tábor bizAz efraimiták zúgolódtak Gedeon ellen, tonságban érezte magát.
hogy őket nem hívta el a harcba. Akiket 12 És Zéba és Sálmunáh elfutottak; de
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ő utánuk ment, és elfogta Midián két
királyát: Zébát és Sálmunáht, és szétszórta az egész tábort.
13 Mikor pedig Gedeon, a Joás fia, a
nap feljötte előtt visszatért a harcból:
14 Megfogott egy gyermeket a
szukkótbeliek közül, és tudakozódott
tőle. Ez pedig felírta neki Szukkót elöljáróit és véneit, hetvenhét férfit.
15 Mikor aztán a Szukkót férfiaihoz
ment, mondta: Itt Zéba és Sálmunáh,
akik miatt gúnyolódtatok velem, ezt
mondva: Vajon Zéba és Sálmunáh öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifáradt embereidnek?
16 És fogta a város véneit, és a puszta
töviseit és csalánjait véve, megtanította
azokkal Szukkót férfiait.
17 Azután Pénuel tornyát rontotta le,
és a város férfiait ölte meg.
18 És mondta Zébának és Sálmunáhnak: Milyenek voltak azok a férfiak
akiket a Thábor hegyén megöltetek? Ők
pedig mondták: Mint amilyen te vagy,
olyanok voltak ők is, és mindegyik
olyan arcú, mint egy-egy királyfi.
19 És mondta: Az én atyámfiai, az én
anyámnak fiai voltak azok. Él az ÚR!
ha életben hagytátok volna őket, én
sem ölnélek meg titeket!
20 És mondta Jéthernek, az ő elsőszülöttjének: Kelj fel, öld meg őket. De a
fiú nem húzta ki kardját, mert félt, mivel még gyermek volt.
21 És mondta Zéba és Sálmunáh: Kelj
fel te és te ölj meg minket, mert amilyen a férfi, olyan az ő ereje. És felkelt
Gedeon, és megölte Zébát és Sálmunáht, és elvette a tevéik nyakán lévő
ékességeket.
22 És mondták Izrael férfiai Gedeonnak: Uralkodj felettünk te, és a fiad és
a fiad fia, mert megszabadítottál bennünket a midiániták kezéből.
23 És mondta nekik Gedeon: Nem
uralkodom felettetek, sem az én fiam
nem fog uralkodni rajtatok. Az ÚR
uralkodik felettetek!
24 Azután mondta nekik Gedeon:
Egyet kívánok csak tőletek, hogy adja
nekem mindegyikőtök a zsákmányul
ejtett fülönfüggőket; mert arany fülönfüggőik voltak azoknak, mivel izmaeliták voltak.
25 És mondták: Örömest neked adjuk.
És leterítettek egy ruhát, és mindenki

arra dobta a fülönfüggőket, amelyeket
prédául ejtett.
26 Az arany fülönfüggőknek pedig
amelyeket elkért, súlya ezerhétszáz
aranysiklus volt, azokon az ékességeken, függőkön és bíborruhákon kívül,
amelyek a Midián királyain voltak, és
az aranyláncok nélkül, amelyek tevéik
nyakán voltak.
27 És Gedeon efódot készített abból, és
a maga városába helyezte azt, Ofrába,
és ott paráználkodott azután az egész
Izrael, és ez Gedeon és háza népe tőrbeejtésére lett.
28 Így lettek megalázva a midiániták
Izrael fiai előtt, és azután már nem is
emelték fel fejüket, és Gedeon idejében
megnyugodott a föld negyven esztendeig.
29 És hazatért Jerubbaál, a Joás fia, és
megtelepedett otthon.
30 És Gedeonnak hetven fia volt, akik
az ő ágyékából származtak, mert sok
felesége volt.
31 És az ő ágyasa is, aki Sikemben volt,
szült neki egy fiút, és Abiméleknek nevezte azt.
32 És meghalt Gedeon, a Joás fia, késő
vénségében, és eltemették atyjának,
Joásnak sírjába, Ofrában, Abiezer városában.
33 Mikor pedig meghalt Gedeon, Izrael fiai elfordultak az ÚRtól, és a
Baálimokkal paráználkodtak, és a
Baál-Beritet tették istenükké.
34 És nem emlékeztek meg Izrael fiai
az ő URukról Istenükről, aki körös-körül megszabadította őket minden ellenségeik kezéből.
35 És nem cselekedtek irgalmasságot
a Jerubbaál Gedeon házával minden jó
szerint, amelyeket ő tett Izraellel.

9

Abimélek, miután a sikembeliek között a hadnagyságot elnyerte, minden
atyjafiát megöli. Egy megmenekült, aki
Abimélek és Sikem veszedelmét elmondta,
amit az Isten ilyen módon beteljesített az
Abimélek és Sikem közötti háborúval.
1 És elment Abimélek, a Jerubbaál fia
Sikembe, anyjának atyjafiaihoz, és beszélt velük, valamint az anyja atyjának
egész nemzetségével, ezt mondva:
2 Mondjátok meg, kérlek, Sikem minden férfiának hallatára, melyik jobb
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nektek, hogy hetven férfi uralkodjon
rajtatok, Jerubbaál minden fia, vagy
pedig csak egy ember uralkodjon felettetek? És emlékezzetek meg arról,
hogy én a ti csontotok és a ti húsotok
vagyok.
3 És elmondták róla anyjának testvérei mindezeket a beszédeket Sikem
minden férfiainak füle hallatára, és
Abimélek felé hajlott a szívük, mert azt
mondták: Atyánkfia ő!
4 És adtak neki hetven ezüstpénzt a
Baál-Berit házából, és ezzel holmi henyélő és hiábavaló embereket fogadott
magának Abimélek, akik követték őt.
5 És elment atyjának házához Ofrába,
és megölte testvéreit, Jerubbaál fiait,
hetven férfit egy kövön, és csak Jóthám
maradt meg, Jerubbaál legkisebb fia,
mert elrejtőzött.
6 És összegyülekezett Sikem egész polgársága, és Milló egész háza, és elmentek és királlyá választották Abiméleket
az oszlop mezején, amely Sikemben
áll.
7 Mikor pedig ezt elbeszélték Jóthámnak, elment és megállt a Garizim hegy
tetején, és nagy szóval kiáltott, és így
szólt hozzájuk: Hallgassatok rám,
Sikem férfiai, hogy rátok is hallgasson
az Isten!
8 Egyszer elmenve elmentek a fák,
hogy királyt válasszanak maguknak,
és mondták az olajfának: Uralkodj felettünk!
9 De az olajfa így felelt nekik: Elhagyjam-e az én kövérségemet, amellyel
tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek, hogy uralkodjak a fák felett?
10 Akkor a fügefának szóltak a fák:
Gyere el te, és uralkodj rajtunk!
11 De a fügefa is azt mondta nekik: Elhagyjam-e édességemet és jó gyümölcseimet, és elmenjek, hogy uralkodjak
a fák felett?
12 Azután a szőlőtőnek mondták a fák:
Gyere el te, uralkodj rajtunk.
13 Azonban a szőlőtő is azt mondta nekik: Elhagyjam-e mustomat, amely isteneket és embereket vidámít, és elmenjek, hogy uralkodjak a fák felett?
14 Végül a fák mindnyájan mondták a
galagonyabokornak: Gyere el te, uralkodj rajtunk.
15 És mondta a galagonyabokor a fáknak: Ha igazán királlyá kentek engem
272

magatok felett, gyertek el, nyugodjatok az árnyékomban: de ha nem, tűz
jöjjön ki a galagonyabokorból és égesse meg Libanon cédrusait.
16 Hát ti is most igazán és becsületesen cselekedtetek-e, hogy Abiméleket
tettétek királlyá, és jól cselekedtetek-e
Jerubbaállal és háza népével, és úgy
bántatok-e vele, ahogy megérdemelte?
17 Mert atyám értetek harcolt, és még
az életére sem gondolva mentett meg
titeket Midián kezéből.
18 Ti pedig most felkeltetek atyám
háza ellen, és megöltétek gyermekeit, hetven férfit egy kövön, és Sikem
férfiai felett királlyá választottátok
Abiméleket, a szolgálólányának fiát,
mert atyátokfia!
19 Ha a mai napon igazán és becsületesen cselekedtetek Jerubbaállal és az ő
házával, örüljetek Abiméleknek, és ő is
örüljön nektek;
20 De ha nem, tűz jöjjön ki Abimélekből
és eméssze meg Sikem férfiait és
Milló házát, és származzon tűz Sikem
férfiaiból és Milló házából, és eméssze
meg Abiméleket!
21 És elfutott Jóthám és elmenekült, és
elment Beérbe az ő atyjafia, Abimélek
elől, és ott telepedett meg.
22 Mikor Izrael felett uralkodott
Abimélek három esztendeig:
23 Egy gonosz szellemet bocsátott Isten Abimélek és Sikem férfiai közé, és
vétkeztek Sikem férfiai Abimélek ellen,
24 Hogy eljöjjön a Jerubbaál hetven
fián elkövetett kegyetlenség büntetése, és szálljon az ő vérük Abimélekre,
testvérükre, aki megölte őket, és Sikem
férfiaira, akik az ő kezeit megerősítették, hogy atyjafiait megölje.
25 És lest vetettek neki a Sikem férfiai
a hegyek tetején, és mindenkit kiraboltak aki elment mellettük az úton, mely
dolgot megmondtak Abiméleknek.
26 És eljött Gaál, Ebed fia és atyjafiai,
és bementek Sikembe, és bíztak benne
Sikem férfiai.
27 Annyira, hogy kimenve a mezőre,
leszüretelték szőlőiket, mindjárt ki is
taposták, és örömünnepet ültek, és bementek istenük házába, és ettek és ittak, és szidalmazták Abiméleket.
28 És mondta Gaál, Ebed fia: Kicsoda
Abimélek és kicsoda Sikem, hogy szol-

Bírák 9.
gáljunk neki? Nem Jerubbaál fia ő, és
nem Zebul az ő kormányzója? Ti szolgáljátok Hámornak, Sikem atyjának
férfiait, de miért szolgálnánk mi?
29 Csak volna ez a nép az én kezemben, majd elűzném Abiméleket. És
mondta Abiméleknek: Erősítsd meg
seregedet, és gyere ki!
30 Mikor pedig meghallotta Zebul, a
város kormányzója, Gaálnak, az Ebed
fiának beszédeit, nagy haragra gyulladt,
31 És követeket küldött Abimélekhez
Thormába, ezt üzenve: Íme Gaál, az
Ebed fia és a testvérei Sikembe jöttek,
és fellázítják ellened a várost.
32 Most azért készülj fel éjszaka, te és
a te néped amely veled van, és állj lesbe a mezőn.
33 És reggel napfelkeltekor korán kelj
fel, és törj a városra, és mikor ő és az
ő népe kivonul ellened: cselekedj vele
úgy, ahogy akarod.
34 És felkelt Abimélek és az egész nép
amely vele volt, éjszaka, és négy csapatban lesbe álltak Sikem ellen.
35 És kijött Gaál, az Ebed fia és megállt
a város kapujának nyílásában. És felkelt a lesből Abimélek is, meg a nép is
amely vele volt.
36 És amint meglátta Gaál a csapatot,
mondta Zebulnak: Íme, nép jön le a
hegyek tetejéről. Zebul pedig mondta neki: A hegyek árnyékát nézed férfiaknak.
37 De Gaál folytatta beszédét, és mondta: Íme, nép jön le az ország közepéből;
és egy csapat jön a Mehonenim útján.
38 Ekkor mondta neki Zebul: Hol van
most a szád, mellyel mondtad: Kicsoda Abimélek, hogy szolgáljunk neki?
Nem ez a nép az amelyet megutáltál?
Most vonulj ki ellene, és harcolj vele.
39 És kivonult Gaál Sikem polgárainak
élén, és megütközött Abimélekkel.
40 De Abimélek megfutamította, úgy
hogy elmenekült előle, és sok sebesült
elesett a kapu bejáratáig.
41 Abimélek pedig Arumában maradt,
és Zebul elűzte Gaált és atyjafiait, hogy
ne lakjanak Sikemben.
42 És másnap kiment a nép a mezőre,
és megmondták Abiméleknek.
43 És az vette a népét, és három csapatra osztotta el, és lesbe állt a mezőn; és

látta, hogy íme a nép jön ki a városból.
Rájuk támadt és megverte őket.
44 És Abimélek és az a csapat amely
vele volt, megtámadta és megszállta a
város kapuját; a másik két csapat pedig
megtámadta a mezőn lévőket mind, és
megverte őket.
45 És Abimélek egész nap vívta a várost, amíg be nem vette a várost, és leölte a népet amely benne volt: a várost
pedig lerombolta, és behintette sóval.
46 Mikor pedig ezt meghallották Sikem
tornyának minden férfiai, az El-Berith
isten házának várába mentek.
47 És mikor Abiméleknek elmondták,
hogy Sikem tornyának minden férfiai
ott gyűltek össze:
48 Felment Abimélek a Sálmon hegyére, ő és az egész nép amely vele volt, és
fejszét vett kezébe, és faágakat vágott
le, és azokat felszedte és vállára rakta,
és mondta a népnek amely vele volt:
Amit láttatok, hogy cselekedtem, tegyétek ti is gyorsan azt amit én.
49 Erre az egész népből ki-ki vágott magának ágakat, és követték
Abiméleket, és lerakták a fát a vár körül, és tűzzel rájuk gyújtották a várat,
úgy hogy meghaltak a Sikem tornyának minden férfiai, közel ezer férfi és
asszony.
50 Abimélek pedig elment Thébesbe,
és táborba szállt Thébes ellen, és bevette azt.
51 De egy erős torony volt a város közepén, és odamenekült minden férfi és
asszony, és a város minden lakosa; ezt
magukra zárták, és felmentek a torony
padlására.
52 És Abimélek odament a toronyig, és
ostrom alá vette azt, és egészen a torony ajtajáig közeledett, hogy azt tűzzel égesse fel.
53 Akkor egy asszony egy malomkődarabot gördített le Abimélek fejére, és
bezúzta a koponyáját.
54 Aki mindjárt odahívta fegyverhordozó apródját, és mondta neki: Vond
ki a kardodat és ölj meg engem, hogy
ne mondják rólam: Asszony ölte meg
őt! És keresztülszúrta őt az apród, és
meghalt.
55 Mikor pedig Izrael férfiai látták,
hogy Abimélek meghalt, ki-ki visszatért a maga helyére.
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56 Így fizetett meg Isten Abiméleknek
azért a gonoszságért, melyet atyja ellen elkövetett, hogy megölte hetven
testvérét.
57 És Sikem férfiainak fejére is visszahárított Isten minden gonoszt, és beteljesedett rajtuk Jóthámnak, Jerubbaál fiának átka.

10

Izrael fiai, miután Thola és Jáir alatt
békességben éltek, azok holta után
bálványimádásba estek, és az ellenség kezébe adattak. Amikor Istenhez kiáltanak,
először nagyon megfeddi őket, de utána kegyelmet nyernek.

6
Bír 2,11;
Bír 3,7;
Bír 4,1;
Bír 6,1;

1 Támadt pedig Abimélek után Izrael megszabadítására Thóla, Puának, a
Dodó fiának fia, Issakhár nemzetségéből való, aki Sámirban lakott az Efraim
hegységben.
2 És huszonhárom esztendeig ítélte Izraelt, és meghalt, és Sámirban temették el.
3 Utána következett Jáir, a gileádbeli,
és huszonkét esztendeig ítélte Izraelt.
4 Ennek harminc fia volt, akik harminc
szamárcsikón nyargaltak, és harminc
városuk volt nekik, amelyeket mind e
mai napig Jáir faluinak neveznek, melyek Gileád földjén vannak.
5 És meghalt Jáir, és Kámonban temették el.
6 De Izrael fiai újra gonoszul cselekedtek az ÚR szemei előtt, mert a
Baálimnak és Astarótnak szolgáltak,
és Szíria isteneinek, és Szidon isteneinek, és Moáb isteneinek, és az Ammon
fiai isteneinek, és a filiszteusok isteneinek, és elhagyták az URat, és nem szolgáltak neki.
7 Azért felgerjedt az ÚR haragja Izrael ellen, és a filiszteusok és az Ammon
fiai kezébe adta őket.
8 És ezek szorongatták és nyomorgatták Izráel fiait attól az évtől fogva tizennyolc esztendőn keresztül, Izrael minden fiait akik a Jordánon túl voltak az
emoreusok földjén, mely Gileádban
van.
9 És átkeltek az Ammon fiai a Jordánon, hogy hadakozzanak Júda és Benjámin ellen, és az Efraim háza ellen, és
igen megszorongatták Izraelt.
10 Akkor Izrael fiai az ÚRhoz kiáltottak, ezt mondva: Vétkeztünk ellened,
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mert elhagytuk a mi Istenünket és a
Baálimnak szolgáltunk.
11 Az ÚR pedig mondta Izrael fiainak: Nemde az egyiptombeliektől, az
emoreusoktól, az Ammon fiaitól, a
filiszteusoktól,
12 És a szidonbeliektől, az amálekitáktól és a maonitáktól, mikor titeket
nyomorgattak, mikor hozzám kiáltottatok, nem szabadítottalak-e meg titeket a kezükből?
13 És ti pedig elhagytatok engem, és
idegen isteneknek szolgáltatok; azért
ezután többé nem szabadítalak meg titeket.
14 Menjetek és kiáltsatok azokhoz az
istenekhez akiket választottatok, szabadítsanak meg azok benneteket nyomorúságotok idején.
15 Izrael fiai pedig feleltek az ÚRnak:
Vétkeztünk, cselekedj úgy velünk,
ahogy jónak látszik a szemeid előtt,
csak szabadíts meg e mai napon, kérünk!
16 És elvetették maguktól az idegen isteneket, és az ÚRnak szolgáltak. És leszállt haragja az Izrael nyomorúságáért.
17 Összegyülekeztek az Ammon fiai,
és táborba szálltak Gileádban, és ös�szegyűltek Izrael fiai is, és Mispában
táboroztak.
18 És Gileád népe és fejedelmei egyik
a másiktól kérdezgette: Ki az a férfi aki
megkezdi a harcot az Ammon fiai ellen? Az legyen a feje Gileád összes lakóinak!

13
5Móz
32,15;
Jer 2,13;

18
Bír 11,6;
Bír 11,9-11;

11

Gileád népe az ammoniták ellen
akar menni, Jeftét hazahívják és fejedelemmé teszik, aki amikor az ellenség
nem akart megbékülni velük, megveri őket.
Azután leányát, az ő vakmerő fogadása miatt meg kell áldoznia.
1 A Gileádból való Jefte pedig hatalmasan erős volt, és egy parázna as�szonynak volt a fia, és Gileád nemzette Jeftét.
2 Gileádnak pedig az ő felesége is szült
fiakat, és felnövekedtek a felesége fiai:
és kiűzték Jeftét és azt mondták neki:
Nem fogsz örökölni atyánk házában,
mert más asszony fia vagy.
3 És elfutott Jefte atyjafiai elől, és Tób
földjén telepedett meg, és vándorló

1
Bír 6,12;
1Sám
12,11;
Zsid 11,32;
2
1Móz
21,10;
Zsolt
50,20;
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15
4Móz
21,13;
5Móz 2,9;
5Móz 2,19;

17
4Móz 20,17;

férfiak gyűltek Jeftéhez, és kimentek
vele.
4 És napok múlva történt, hogy az
Ammon fiai Izrael ellen hadakoztak.
5 És amint harcolni kezdtek Ammon fiai
Izraellel, Gileád vénei elmentek, hogy
visszahozzák Jeftét Tób földjéről.
6 És mondták Jeftének: Gyere el és legyél fejedelmünk, és harcoljunk az
Ammon fiai ellen.
7 Jefte pedig mondta Gileád véneinek:
nem ti vagytok, akik engem meggyűlöltetek, és kiűztetek atyám házából?
És miért jöttetek most hozzám nyomorúságotok idején?
8 És mondták Gileád vénei Jeftének:
Azért fordultunk most hozzád, hogy
gyere el velünk, és hadakozz az
Ammon fiai ellen, és légy a mi fejünk,
és Gileád minden lakosának.
9 És mondta Jefte Gileád véneinek:
Ha visszavisztek engem, hogy hadakozzam Ammon fiai ellen, és kezembe adja őket az ÚR: igazán fejetekké leszek?
10 Akkor mondták Gileád vénei
Jeftének: Az ÚR legyen köztünk ítélő, ha a beszéded szerint nem cselekszünk!
11 És elment Jefte Gileád véneivel, és a
nép a maga fejévé és fejedelmévé tette
őt. És megmondta Jefte minden beszédeit az ÚR előtt Mispában.
12 És követeket küldött Jefte az Ammon fiainak királyához, ezt üzenve: Mi
dolgom van veled, hogy hozzám jöttél,
hogy hadakozz a földem ellen?
13 És mondta az Ammon fiainak királya Jefte követeinek: Mert elvette Izrael
a földemet, mikor Egyiptomból feljött,
az Arnontól fogva Jabbókig és a Jordánig, te most add vissza azokat békességgel.
14 Ismét küldött pedig Jefte követeket
az Ammon fiainak királyához;
15 És mondta neki: Ezt üzeni Jefte:
Nem vette el Izrael sem a Moáb földjét, sem az Ammon fiainak földjét;
16 Mert mikor feljött Egyiptomból, Izrael bejárta a pusztát egészen a Vörös
tengerig, és Kádesbe ért,
17 Követeket küldött Izrael Edom királyához, ezt mondva: Hadd menjek
át, kérlek, országodon; de Edom királya nem hallgatta meg. Majd Moáb ki-

rályához is küldött; de ez sem engedte, és így Izrael ott maradt Kádesben.
18 És mikor tovább vándorolt a pusztában, megkerülte Edom földjét és Moáb
földjét, és napkelet felől érkezett a
Moáb földjéhez, és ott táborozott túl az
Arnonon; de Moáb határába nem ment
be, mert az Arnon Moáb határa.
19 Ekkor követeket küldött Izrael
Szihonhoz, az emoreusok királyához,
Hesbon királyához, és mondta neki Izrael: Hadd menjek át, kérlek, országodon az én helyemre.
20 De Szihon nem hitt Izraelnek, hogy
átvonul a határán, hanem összegyűjtötte Szihon az ő egész népét, és táborba szállt Jahásban, és harcolt Izrael ellen.
21 Izrael URa Istene pedig Szihont
és egész népét Izrael kezébe adta, és
megverték őket, és elfoglalta Izrael az
emoreusoknak, annak a földnek a lakóinak egész országát.
22 És birtokába vette az emoreusok
egész határát, az Arnontól fogva Jabbókig, és a pusztától a Jordánig.
23 Most azért Izrael URa Istene maga
űzte ki az emoreusokat az ő népe, az
Izrael elől, most te akarnád azt birtokolni?
24 Hát nem úgy van, hogy amit birtokolnod adott neked Kámos, a te istened, azt birtokolod? Mi meg mindazoknak örökségét birtokoljuk, akiket
a mi URunk Istenünk űzött ki előlünk.
25 És most vajon mennyivel vagy te
különb Báláknál, Cippor fiánál, Moáb
királyánál? Vagy versengett ez az Izraellel, és hadakozott valaha ellenük?
26 Míg Izrael Hesbonban és annak mezővárosaiban, Aroerben és ennek mezővárosaiban és az Arnon mellett való
összes városokban háromszáz esztendőn át lakott: miért nem foglaltátok el
abban az időben?
27 Én nem vétettem ellened, hanem te
cselekszel velem gonoszt, hogy harcolsz ellenem. Az ÚR, a bíró tegyen
ma ítéletet Izrael és az Ammon fiai között.
28 De az Ammon fiainak királya nem
hallgatott Jefte szavaira, amelyeket
üzent neki.
29 Jeftére pedig az ÚR Szelleme szállt,
és átment Gileádon és Manassén, és
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19
4Móz
21,22;
5Móz 2,26;

22
5Móz 2,36;

25
4Móz 22,2;

Bírák 11. 12.
átment Mispe Gileádon, és Mispe
Gileádból átment az Ammon fiaira.
30 És fogadást tett Jefte az ÚRnak, és
mondta: Ha mindenestől kezembe
adod az Ammon fiait:
31 Akkor valami kijön elém az én házam ajtaján, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az ÚRé,
és megáldozom azt egészen égőáldozatul.
32 És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen, hogy hadakozzon velük, és kezébe
adta azokat az ÚR.
33 És verte őket Aroertől fogva mindaddig, amíg Minnithbe mennél, húsz
városon át, és egész Abelig, amely szőlőhegy volt, nagy vérontással, és az
Ammon fiai megaláztattak Izrael fiai
előtt.
34 Mikor pedig Jefte Mispába, a házához ment: íme, a lánya jött ki elé dobokkal és táncoló sereggel; ez volt az ő
egyetlenje, mert nem volt neki rajta kívül sem fia, sem lánya.
35 És mikor meglátta őt, megszaggatta ruháit, és mondta: Óh lányom, de
megaláztál és megháborítottál engem!
Mert én fogadást tettem az ÚRnak, és
nem vonhatom vissza.
36 Az pedig mondta neki: Atyám, ha
fogadást tettél az ÚRnak, úgy cselekedj velem amint fogadtad, miután az
ÚR megadta a bosszút ellenségeiden,
az Ammon fiain.
37 És mondta az atyjának: Csak azt az
egyet tedd meg nekem; eressz el engem két hónapra, hadd menjek el és
vonulhassak félre a hegyekre, hogy
sírjak szüzességemen lánybarátaimmal.
38 És ő mondta: Menj el. És elbocsátotta őt két hónapra. Az pedig elment és
a lánybarátai, és siratta a szüzességét
a hegyeken.
39 És a két hónap elteltével visszatért
atyjához, és betöltötte a felőle való fogadást, amelyet tett, és ő soha nem ismert férfit. És szokássá lett Izraelben,
40 Hogy esztendőnként elmentek Izrael lányai, hogy énekeljenek a gileádbeli
Jefte lányáról esztendőnként négy napon át.

más után három hadnagy támad, Ibsán,
Elon, Abdon.

1 Összegyűltek Efraim férfiai, és átmentek északra és mondták Jeftének:
Miért szálltál harcba az Ammon fiaival, és miért nem hívtál minket is, hogy
veled menjünk? Most azért tűzzel felégetjük a házadat veled együtt.
2 És mondta nekik Jefte: Nagy háborúságunk volt, nekem és a népemnek,
az Ammon fiaival: és hívtalak titeket;
de ti nem szabadítottatok meg engem
a kezükből.
3 És amikor láttam, hogy ti nem segítetek, kockára vetettem saját életemet, és
átmentem az Ammon fiai ellen, az ÚR
pedig kezembe adta őket. És most miért jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok ellenem?
4 És ekkor egybegyűjtötte Jefte Gileád
minden férfiait, és megtámadta Efraimot, és megverték Gileád
férfiai Efraimot, mert azt mondták:
Efraim szökevényei vagytok ti, akik
Gileádban, Efraim és Manassé között
laktok.
5 És elfoglalták a gileádbeliek Efraim
előtt a Jordán réveit, és amikor az
Efraim közül való menekülők azt
mondták: Hadd menjek át: azt kérdezték tőlük a gileádbeli férfiak efraimbeli
vagy? És ha az azt mondta: nem!
6 Akkor azt mondták neki: Mondd:
Sibboleth! És ha Szibbolethet mondott,
mert nem tudta úgy kimondani, akkor
megfogták és megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az időben az
efraimbeliek közül negyvenkétezer.
7 Jefte pedig hat esztendeig ítélte Izraelt, és meghalt a gileádbeli Jefte, és eltemettetett Gileád egyik városában.
8 És Ibsán ítélte utána Izraelt, aki
Bethlehemből való volt.
9 Ennek harminc fia volt és harminc
lányt házasított ki, és harminc lányt
hozott be kívülről a fiainak, és hét esztendeig ítélte Izraelt.
10 És meghalt Ibsán, és eltemették
Bethlehemben.
11 És Élon bíráskodott utána Izraelben, aki a Zebulon nemzetségéből való
volt, és tíz esztendeig ítélte Izraelt.
Az efraimiták kicsi dolgon össze- 12 És meghalt Élon, a zebulonbeli, és
vesznek Jeftével, és sokat megver és Ajalonban temették el, Zebulon földlevág Jefte közülük. Jefte holta után egy- jén.
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12

1
Bír 8,1;

Bírák 12. 13.
14
Bír 10,4;

13 Utána pedig Abdon ítélte Izraelt, a
Hillel fia, aki Pirathon városából volt.
14 Ennek negyven fia és harminc unokája volt, akik hetven szamárcsikón
nyargaltak, és nyolc esztendeig ítélte
Izraelt.
15 És meghalt Abdon, a Hillel fia,
Pirathon városából, és Pirathonban
temették el, Efraim földjén, az amálekiták hegységén.

13

Az izraeliták, amikor az ő bűneikért
a filiszteusok megnyomorítják, Isten
ígéri Sámsont a szüleinek, aki Izrael szabadítója lesz, akinek felnevelése felől Isten
angyala tanítást ad a szüleinek. Megszületik Sámson.

1
Bír 2,11;
Bír 3,7;
Bír 4,1;
Bír 6,1;
Bír 10,6;

4
4Móz 6,2-3;
5
4Móz 6,5;
1Sám 1,11;

1 Izrael fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az ÚR szemei előtt, azért az ÚR
őket a filiszteusok kezébe adta negyven esztendeig.
2 És ebben az időben élt egy férfi
Córából, a Dán nemzetségéből való,
név szerint Manoah, akinek felesége
magtalan volt, és nem szült.
3 És megjelent az ÚR Angyala az as�szonynak, és mondta neki: Íme most
magtalan vagy, és nem szültél; de fogansz és fiút szülsz.
4 Azért most óvd meg magad, és ne
igyál se bort, se más részegítő italt, és
ne egyél semmi tisztátalant.
5 Mert íme terhes leszel, és fiút szülsz,
és borotva ne érintse annak fejét,
mert Istennek szentelt lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő
kezdi majd megszabadítani Izraelt a
filiszteusok kezéből.
6 És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, ezt mondva: Istennek
egy embere jött hozzám, akinek tekintete olyan volt mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgyhogy
meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondta meg nekem
a nevét.
7 És mondta nekem: Íme terhes leszel,
és fiút fogsz szülni; azért most se bort,
se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek
szentelt lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.
8 Manoah pedig könyörgött az ÚRhoz,
és mondta: Kérlek, Uram! az Istennek
az az embere akit küldtél, hadd jöjjön

el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel.
9 És meghallgatta az Isten Manoah kérését, mert az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz mikor az a mezőn
ült, és az ő férje Manoah nem volt vele.
10 Akkor az asszony elsietett és elfutott, és elbeszélte férjének, és mondta
neki: Íme, megjelent nekem az a férfi
aki a múltkor jött hozzám.
11 És felkelt, és elment Manoah a felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfihoz, mondta neki: Te vagy az a férfi aki ezzel az asszonnyal beszéltél? És
mondta: Én vagyok.
12 És mondta Manoah: Tudom, hogy
beszéded beteljesedik. Hogyan bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjünk vele?
13 Az ÚR Angyala pedig mondta Manoáhnak: Mindentől, amit csak
mondtam az asszonynak, őrizkedjen.
14 Mindabból ami csak a bortermő szőlőből származik, ne egyen, és bort és
más részegítő italt ne igyon, és semmi tisztátalant ne egyen. Tartsa meg
mindazt, amit parancsoltam neki.
15 És mondta Manoah az ÚR Angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk téged, hogy egy kecskegidát készítsünk
neked.
16 De az ÚR Angyala így szólt
Manoáhhoz: Ha marasztalsz is, nem
eszem kenyeredből, és ha égőáldozatot készítesz, az ÚRnak áldozd azt.
Mert Manoah nem tudta, hogy az ÚR
Angyala volt.
17 És mondta Manoah az ÚR Angyalának: Kicsoda a neved, hogy ha majd
beteljesedik a beszéded tisztességgel
illethessünk téged.
18 És mondta neki az ÚR Angyala: Miért kérdezősködsz a nevem után? És
csodálatos az.
19 Mikor aztán Manoah a kecskegidát
és ételáldozatot vette, és megáldozta
azt egy sziklán az ÚRnak: csodadolgot
cselekedett Manoahnak és feleségének
szeme láttára:
20 Tudniillik, mikor a láng felcsapott
az oltárról az ég felé, az oltár lángjában
felszállt az ÚR Angyala. Mikor pedig
ezt meglátták Manoah és az ő felesége,
arccal a földre borultak.
21 És többé nem jelent meg az ÚR An277
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gyala Manoáhnak és feleségének. Ekkor tudta meg Manoah, hogy az ÚR
Angyala volt az.
22 És mondta Manoah a feleségének:
Meghalva meghalunk, mert láttuk az
Istent.
23 Akkor mondta neki a felesége: Ha
meg akart volna ölni minket az ÚR,
nem fogadta volna el kezünkből az
egészen égőáldozatot és az ételáldozatot, és nem mutatta volna nekünk
mindezeket, sem pedig nem szólt volna velünk ilyeneket.
24 És szült az asszony fiút, és nevezte annak nevét Sámsonnak, és felnövekedett a gyermek, és megáldotta őt
az ÚR.
25 És az ÚR Szelleme kezdte őt indítani a Dán táborában, Córa és Estháol
között.

14

Sámson megy a felesége eljegyeztetésére, és mikor az úton egy oroszlán
elé állt, megölte azt. Azután amikor a menyegzőre ment, a halott oroszlánból mézet
vett ki, amit atyjával és anyjával megevett.
Ebből találós mesét mond a vendégeknek,
amit mikor senki sem tudott megfejteni, a
felesége mondja el, pedig megmondta Sámson, hogy senkinek a találós mese megfejtését el ne mondja. Megharagszik ezért Sámson, de a megfejtés díját megfizeti, elmegy,
a felesége pedig máshoz megy.

1 És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a filiszteusok
lányai közül.
2 És mikor hazament, elbeszélte ezt atyjának és anyjának, és mondta: Egy nőt
láttam Timnátban a filiszteusok lányai
között, most azért vegyétek őt nekem
feleségül.
3 És mondta neki az atyja és anyja: Hát
nincs az atyádfiainak és az én egész
népem lányai között nő, hogy elmész,
hogy feleséget vegyél a körülmetéletlen filiszteusok közül? És mondta Sámson az atyjának: Őt vedd nekem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt.
4 Az atyja és anyja pedig nem tudták,
hogy ez az ÚRtól van, hogy alkalmat
keres a filiszteusok ellen, mert abban
az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett.
5 És lement Sámson az atyjával és any278

jával Timnátba, és mikor Timnát szőlőhegyéhez értek, íme, egy oroszlánkölyök jött ordítva elé.
6 És felindította őt az ÚR Szelleme, és
úgy kettészakította azt, mint ahogyan
kettészakad a gida; pedig semmi sem
volt kezében. De atyjának és anyjának
nem mondta el amit cselekedett.
7 És amikor leérkezett, beszélt a nővel,
aki kedves volt Sámson szemei előtt.
8 Mikor pedig egynéhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlán holttestét: hát íme, egy raj méh és méz volt
az oroszlán tetemében.
9 És kiszedte azt markaiba, és ahogy
ment, eszegetett belőle, és mikor hazaért atyjához és anyjához, nekik is adott
abból, és azok is ettek; de nem mondta
meg nekik, hogy az oroszlán holttestéből vette ki a mézet.
10 És azután lement az atyja ahhoz a
nőhöz, és Sámson lakodalmat tartott
ott, mert úgy szoktak cselekedni az ifjak.
11 Mikor pedig meglátták őt a filiszteusok, harminc társat adtak mellé, hogy
vele legyenek.
12 És mondta nekik Sámson: Hadd
vessek elétek egy találós mesét, ha azt
megfejtitek nekem a lakodalom hét
napja alatt és kitaláljátok, adok nektek harminc inget és harminc öltöző
ruhát;
13 De ha nem tudjátok megfejteni, ti
adtok nekem harminc inget és harminc öltöző ruhát. Azok pedig mondták neki: Add elő találós mesédet,
hadd halljuk.
14 Ő pedig mondta nekik: Az evőből
étek jött ki, s az erősből édes jött ki. De
nem tudták a találós mesét megfejteni
három egész napon át.
15 Azért a hetedik napon, mondták
Sámson feleségének: Vedd rá férjedet,
hogy fejtse meg nekünk a találós mesét, hogy meg ne égessünk téged és a
te atyád házát tűzzel; vagy azért hívtatok ide minket, hogy koldussá tegyetek
bennünket, vagy nem?
16 És sírt a Sámson felesége előtte, és
mondta: Bizony te gyűlölsz engem, és
nem szeretsz. Egy találós mesét vetettél népem fiai elé és nekem sem fejtetted meg. Ő pedig mondta neki: Íme,
még atyámnak és anyámnak sem
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mondtam meg, hát neked mondanám
meg?
17 Az pedig hét napon át sírdogált
előtte, ameddig a lakodalom tartott.
Végül a hetedik napon megmondta
neki, mert folyvást zaklatta őt. Ő pedig
utána megfejtette a találós mesét népe
fiainak.
18 És mondták neki a város férfiai a hetedik napon, mielőtt még a nap lement
volna: Mi édesebb, mint a méz, és mi
erősebb, mint az oroszlán? Aki mondta nekik: Ha nem az én üszőmön szántottatok volna, mesém soha ki nem találtátok volna.
19 Ekkor felindította őt az ÚR Szelleme, és elment Askelonba, és megölt
közülük harminc férfit, és elvette ruhájukat és azoknak adta az öltöző ruhákat, akik a találós mesét megoldották. És felgerjedt haragjában elment
atyja házához.
20 A Sámson felesége pedig férjhez
ment az ő egyik társához, akit társaságába vett.

15

Sámson nagyon nagy kárt tesz a
filiszteusoknak és nagyon megveri
őket, mert a feleségét elvették tőle és másnak adták, amely dologért a filiszteusok
Júda ellen mentek hadakozni. Sámsont
megkötözve akarják nekik a kezükbe adni,
de az ő kezei kiszabadulnak és egy szamár
állcsontjával megöli őket. Amikor megszomjazik, Istentől kér vizet és Ő ad neki
inni.

1 Néhány nap múlva pedig, a búzaaratás idején, meglátogatta Sámson a feleségét, egy kecskegidát vitt neki, és
mondta: Bemegyek a feleségemhez a
hálóházba. De nem hagyta őt bemenni az ő atyja.
2 És mondta annak atyja: Azt gondoltam, hogy gyűlölve gyűlölöd őt, azért
odaadtam őt a te társadnak; de hát vajon húga nem szebb-e nála? Legyen
helyette most az a tiéd.
3 És mondta neki Sámson: Ártatlan leszek én most a filiszteusoktól, ha gonoszt cselekszem nekik.
4 És elment Sámson, és összefogdosott
háromszáz rókát, és csóvákat véve,
a rókák farkait egymáshoz kötözte, és
egy-egy csóvát tett minden két róka farka közé.

5 És meggyújtotta tűzzel a csóvákat, és
beeresztette azokat a filiszteusok gabonájába, és felgyújtotta a kévéket, az
álló vetéseket, a szőlőket és az olajfaerdőket.
6 Akkor mondták a filiszteusok: Ki
cselekedte ezt? És mondták: Sámson,
Thimneus veje, mert elvette tőle a feleségét, és az ő társának adta azt. Felmentek azért a filiszteusok, és megégették tűzzel az asszonyt és annak
atyját.
7 Sámson pedig mondta nekik: Ha
először cselekedtétek volna ezt, amit
most, megelégedtem volna, de még bos�szúmat állom rajtatok, és azután abbahagyom.
8 És megverte őket keményen válluktól tomporukig, és lement és lakott
Ethamban, a sziklabarlangban.
9 A filiszteusok pedig felmentek, és táborba szálltak Júdában, és Lehiben telepedtek le.
10 Akkor mondták Júda férfiai: Miért jöttetek fel ellenünk? Azok pedig
mondták: Sámsont megkötözni jöttünk fel, hogy úgy cselekedjünk vele
ahogy ő cselekedett velünk.
11 Ekkor háromezer ember ment le
Júdából Ethamba, a sziklabarlanghoz, és mondta Sámsonnak: Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak
rajtunk? Miért cselekedted ezt velünk?
Ő pedig mondta nekik: Ahogy ők cselekedtek velem, én is úgy cselekedtem
velük.
12 És mondták neki: Azért jöttünk le,
hogy megkötözzünk, és a filiszteusok
kezébe adjunk téged. Sámson pedig
mondta nekik: Esküdjetek meg nekem,
hogy ti nem rohantok rám.
13 És azok feleltek neki, ezt mondva:
Nem! csak megkötözve megkötözünk,
és kezükbe adunk, de nem ölünk meg
téged. Azután megkötözték őt két új
kötéllel, és felvezették őt a kőszikláról.
14 És mikor Lehi felé közeledett, és
a filiszteusok már ujjongtak elé: felindította őt az ÚR Szelleme, és olyanok lettek a karján lévő kötelek, mint
a lenszálak, melyeket megperzsel a tűz
és lemállottak a kötések kezeiről.
15 És egy nyers szamárállcsontot talált, és kinyújtva kezét felvette azt, és
agyonvert vele ezer embert.
16 És mondta Sámson: Szamár áll279
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csontjával rakást rakásra, szamár állcsontjával ezer férfit vertem le.
17 És mikor ezt elmondta, elvetette kezéből az állcsontot, és elnevezte azt a
helyet Ramath-Lehinek.
18 Azután igen nagyon megszomjazott és felkiáltott az ÚRhoz, és mondta: Te adtad szolgád kezébe ezt a nagy
győzelmet, és most szomjan kell meghalnom, és a körülmetéletlenek kezébe jutnom.
19 Akkor meghasított Isten egy zápfoghoz hasonló kősziklát, és víz fakadt
ki abból. Ő pedig ivott, ereje megtért
és feléledt. Azért nevezik ezt a helyet az
„Isten neve segítségül hívása forrásának” Lehiben mind e mai napig,
20 És a filiszteusok idejében húsz esztendeig ítélte Sámson Izraelt.

16

Sámson elviszi Gáza város kapuját
puszta kézzel a hegyre. Mikor látják a filiszteusok, hogy nem bírnak Sámsonnal, egy parázna nőt bérelnek fel, hogy
tudja meg Sámson erejének titkát, aki addig unszolja, amíg Sámson el nem mondja neki. A filiszteusok kezébe esik és ők kiszúrják a szemét, majd elviszik őrölni a
saját malmukba. Amikor megnövekedett
Sámson haja, előhozatták a filiszteus nép
fejei, hogy csúfolhassák, de ő a házat a nyakukba szakítja és meghalnak mind, ő is
odavész.

1 És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá.
2 A gázabelieknek pedig mikor megmondták, ezt mondva: Idejött Sámson! körülvették őt, és leselkedtek utána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt
mondták: Reggel ha világos lesz, megöljük őt.
3 És aludt Sámson éjfélig. Éjfélkor pedig felkelt, és megfogva a város kapujának szárnyait, a kapufélfákkal és a
závárokkal együtt kiszakította azokat,
és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik.
4 És történt azután, hogy megszeretett
egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek Delila volt a neve.
5 És felmentek hozzá a filiszteusok fejedelmei, és mondták neki: Kérdezd
ki őt és tudd meg, miben áll az ő nagy
280

ereje, és hogyan vehetünk rajta erőt,
hogy megkötözzük és megkínozzuk
őt, és mindegyikünk ezerszáz ezüstpénzt ad neked.
6 És mondta Delila Sámsonnak:
Mondd meg nekem miben van a te
nagy erőd, és mivel kellene téged megkötni, hogy megerőtlenülj?
7 És felelt neki Sámson: Ha megkötöznek hét nyers gúzzsal, melyek még
nem száradtak meg, akkor elgyengülök és olyan leszek mint más ember.
8 Akkor hoztak neki a filiszteusok fejedelmei hét nyers gúzst, amely még
nem volt száraz, és megkötözte őt azzal.
9 A lesben állók pedig ott vártak annál
a hálókamrában. És mondta neki: Rajtad a filiszteusok, Sámson! És elszakította a gúzsokat, ahogy elszakad a csepűfonal, mikor tűz éri, – és nem tudódott ki miben volt az ő ereje.
10 És mondta Delila Sámsonnak: Íme
megcsúfoltál, és hazugságot szóltál
nekem, most mondd meg igazán, hogy
mivel lehet téged megkötözni?
11 Ő pedig mondta neki: Ha erősen
megkötöznek új kötelekkel, melyekkel
még semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök és olyan leszek mint
más ember.
12 És vett Delila új köteleket, és megkötözte őt velük, és mondta neki: Rajtad a filiszteusok, Sámson! (mert ott leselkedtek utána a hálókamrában). De ő
letépte azokat karjairól, mint a fonalat.
13 És mondta Delila Sámsonnak:
Mindeddig csúfoltál engem és hazudtál nekem: Mondd meg mivel kötöztethetsz meg? – Ő pedig mondta neki: Ha
az én fejem hét fonatékát a szövőzugolyra tekered.
14 És szeggel megerősítve a zugolyt,
mondta: Rajtad a filiszteusok, Sámson!
Az pedig felébredve álmából, elindult
a zugollyal és a szeggel.
15 Ekkor mondta neki Delila: Hogyan
mondhatod: Szeretlek téged, ha szíved
nincs velem? Már három ízben szedtél
rá engem, és nem mondtad meg, hogy
miben van a te nagy erőd?
16 Mikor azután mindennap zaklatta
őt szavaival, és gyötörte őt, halálosan
belefáradt a lelke,
17 És kitárta előtte egész szívét, és
mondta neki: Borotva nem volt soha
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a fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva; ha megnyírnak, eltávozik tőlem az erőm, és
megerőtlenedem, és olyan leszek mint
akármely ember.
18 És mikor látta Delila, hogy kitárta
előtte az egész szívét, elküldött és elhívatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt
üzente: Gyertek fel ez egyszer, mert kitárta nekem az egész szívét. És felmentek hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a
pénzt is felvitték kezükben.
19 És elaltatta őt a térdein, és előhívott
egy férfit, és lenyíratta a feje hét fonatát, és kínozni kezdte őt. És eltávozott
tőle az ereje.
20 És mondta: Rajtad a filiszteusok,
Sámson! Mikor pedig ő az álmából felserkent, mondta: Kimegyek most is
mint egyébként, és lerázom a kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az ÚR
eltávozott tőle.
21 De a filiszteusok megfogták őt, és
kiszúrták szemeit, és levezették őt Gázába, és ott megkötözték két vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban.
22 De a fejének haja újra kezdett nőni,
miután megnyírták.
23 És mikor a filiszteusok fejedelmei
összegyűltek, hogy az ő istenüknek,
Dágonnak nagy áldozatot áldozzanak,
és hogy örvendezzenek, mondták: Kezünkbe adta a mi istenünk Sámsont, a
mi ellenségünket.
24 És mikor látta őt a nép, dicsérték az
ő istenüket, mert — mondták — kezünkbe adta a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és aki
sokakat megölt közülünk.
25 Mikor pedig megvidámult a szívük,
mondták: Hívjátok Sámsont, hadd
játsszon előttünk. És előhívták Sámsont a fogházból, és játszott előttük, és
az oszlopok közé állították őt.
26 Sámson pedig mondta a fiúnak, aki
őt kézen fogva vezette: Eressz el, hadd
fogjam meg az oszlopokat, amelyeken
a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk.
27 A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a
filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel háromezren, férfiak és
asszonyok, a Sámson játékának nézői.
28 Ekkor Sámson az ÚRhoz kiáltott, és
mondta: Uram, ISTEN, emlékezz meg

rólam kérlek, és erősíts meg engem,
csak még ez egyszer, óh Isten! hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon
két szemem világáért!
29 És átfogta Sámson a két középső
oszlopot, melyeken a ház nyugodott,
az egyiket jobb kezével, a másikat bal
kezével, és hozzájuk támaszkodott.
30 És mondta Sámson: Hadd vesszek
el én is a filiszteusokkal! És nagy erővel megrántotta az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész
népre mely abban volt, úgyhogy többet megölt halálával, mint amennyit
megölt életében.
31 És lementek a testvérei és atyjának
egész háza, és elvitték őt, és hazatérve eltemették Córa és Estháol között,
atyjának, Manoahnak sírjába, miután
húsz esztendeig ítélte Izraelt.

17

Mika az ő anyjával együtt az ő saját házuknál bálványt emel, és a
Lévi nemzetségéből papot bérel maguknak.
Amely dolog, úgy mondják, hogy a Józsué
halála után lett, de némelyek azt mondják, hogy Sámson után. Józsué után mindjárt nem, sem Othoniel idejében, mert azt
mondja az írás a 2. fejezetben. Akkor kezdett a nép elhajlani Istentől, amikor az első
nemzetség, amely Egyiptomból kijött mind
meghalt, akkor pedig még nem halt meg
mind.
1 Volt pedig egy férfi Efraim hegyéről
való, akinek Míka volt a neve;
2 És mondta az anyjának: Az az ezerszáz ezüst, amelyet elvettek tőled, és
amely miatt átkozódtál, és füleimbe is
mondtad, íme, az az ezüst nálam van,
én vettem el azt. És mondta az anyja:
Légy megáldva fiam az ÚRtól!
3 És visszaadta az ezerszáz ezüstpénzt
az anyjának. És mondta az anyja: Szentelve szentelem ezt a pénzt az ÚRnak
az én kezemből, hogy adjam fiamnak,
hogy egy faragott és öntött bálvány
készíttessen abból, azért most visszaadom azt neked.
4 De ő megint visszaadta a pénzt anyjának, és vett az anyja kétszáz ezüstpénzt, és odaadta azt az ötvösnek, és az
egy faragott és öntött bálványt készített
abból. Ez utána a Míka házában volt.
5 És a férfinak, Míkának, egy bálványok háza volt a házánál, és efódot és
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6
Bír 18,1;
Bír 21,25;

terafimot készített, és felszentelt egyet
a fiai közül, és ez lett neki papja.
6 Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem mindenki azt cselekedte ami jónak látszott a szemei előtt.
7 Volt pedig egy ifjú, Júdának Bethleheméből, Júda nemzetségéből való,
aki lévita volt, és oda bujdosott.
8 És elment ez a férfi Júdának Bethlehem városából, hogy ott tartózkodjon ahol helyet talál. Így jött vándorlása közben az Efraim hegyére, Míka házához.
9 És mondta neki Míka: Honnan jössz?
És mondta: lévita vagyok Júdának
Bethleheméből, és járok s kelek, hogy
hol találnék helyet.
10 És mondta neki Míka: Maradj nálam, és légy nekem atyám és papom,
és adok neked esztendőnként tíz
ezüstpénzt és egy öltöző ruhát és eledelt. És a lévita beszegődött.
11 És tetszett a lévitának, hogy megmaradjon annál a férfinál; és olyan lett
neki az az ifjú, mint egyik a fiai közül.
12 És felszentelte Míka a lévitát; így
lett papjává az ifjú, és Míka házánál
maradt.
13 És mondta Míka: Most tudom, hogy
jót fog velem tenni az ÚR, mert ez a lévita lett papom.

18

Dán nemzetsége, mikor nem fért el
a nekik adott földön, Lais városát kikémleli és hatszázan rámennek, beveszik és
a népét levágják, majd maguknak elfoglalják. A bálványt, amit Míka állított a házában, azt elveszik, és az ő nemzetségükben
tovább terjesztik.

1
Bír 17,6;
Bír 21,25;

1 Ebben az időben nem volt király Izraelben, és ezekben a napokban keresett a Dán nemzetsége magának örökséget ahol lakjon, mert mindeddig
nem jutott neki osztályrész Izrael törzsei között.
2 És elküldtek Dán fiai a házuk népe
közül öt férfit, vitéz férfiakat a maguk határaiból, Córából és Estháolból,
hogy kémleljék ki és nézzék meg jól a
földet, és mondták nekik: Menjetek el,
kémleljétek ki a földet. És elérkeztek
az Efraim hegyéhez, a Míka házához,
és ott megháltak.
3 Mikor a Míka házánál voltak, megismerték az ifjú lévita hangját, és oda282

mentek hozzá, és mondták neki: Ki hozott téged ide? Mit csinálsz itt, és mi járatban vagy?
4 Ő pedig mondta nekik: Ezt meg ezt
cselekedte velem Míka, és felfogadott
engem, és papjává lettem.
5 És mondták neki: Kérdezd meg Istentől, hogy hadd tudjuk meg ha szerencsés lesz-e a mi utunk amelyen járunk?
6 És mondta nekik a pap: Menjetek el
békességgel; az ÚR előtt van az utatok
amelyen jártok.
7 És elment az öt férfi, és Laisba jutott, és látták a népet amely benne
volt, hogy minden félelem nélkül lakik, a szidonbeliek szokása szerint él
csendesen és bátorságosan, és nincs
senki, aki őket bántaná az országban,
vagy úr volna felettük, és távol vannak
a szidoniaktól, és nincs senkivel semmi dolguk.
8 És mikor visszatértek atyjukfiaihoz
Córába és Estháolba, és kérdezték tőlük az atyjukfiai: Mi jóval jártatok?
9 Mondták: Keljetek fel, és menjünk fel
ellenük, mert láttuk a földet, hogy íme
igen jó, és ti veszteg ültök? ne legyetek
restek a menetelre, hogy elmenjetek elfoglalni azt a földet.
10 Mikor elmentek, biztonságban élő
néphez mentek, és a tartomány tágas,
mert Isten kezetekbe adta azt a helyet,
ahol semmiben sincs hiány ami csak a
földön van.
11 És elment onnan a Dán nemzetségéből, Córából és Estháolból, hatszáz
férfi hadi szerszámokkal felkészülten.
12 És felvonultak, és táborba szálltak
Kirjáth-Jeárimban, Júdában. Ezért hívják azt a helyet Dán táborának mind e
mai napig. És ez Kirjáth-Jeárim mögött
fekszik.
13 És onnan felvonultak az Efraim hegyére, és Míka házába mentek.
14 És szólt az az öt férfi, aki elment kikémlelni Lais földjét és mondta atyjafiainak: Tudjátok-e, hogy ebben a házban efód és teráf, faragott és öntött bálvány van? Hát gondoljátok meg, hogy
mit cselekedjetek.
15 És betértek oda, és az ifjú lévitához
mentek a Míka házába, és békességgel
köszöntötték őt.
16 A hadi szerszámokkal felkészült
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Bír 13,25;

Bírák 18. 19.
hatszáz férfi pedig, akik a Dán fiai közül valók voltak, a kapu előtt állt.
17 És az az öt férfi, aki a föld kikémlelésére ment el, mikor felment és megérkezett oda, elvette a faragott képet,
az efódot, a teráfot és az öntött bálványt; a pap pedig ott állt a kapu előtt
a hadi szerszámokkal felkészült hatszáz férfival.
18 Mikor pedig ezek a Míka házához
bementek és elvették a faragott képet,
az efódot, a teráfot és az öntött bálványt, mondta nekik a pap: Mit műveltek?
19 Azok pedig mondták neki: Hallgass, tedd a kezed ajkadra, és gyere
el velünk, és légy atyánk és papunk.
Melyik jobb, hogy egy ember házának légy papja, vagy hogy Izraelben
egy nemzetségnek és háznépnek légy
papja?
20 És örvendett ezen a pap szíve, és elvitte az efódot és a teráfot és a faragott
képet, és a nép közé ment velük.
21 És megfordulva elvonultak, maguk
előtt küldve a gyermekeket, a barmokat és drágaságaikat.
22 Mikor pedig már messze jártak a
Míka házától, a férfiak akik a Míka házának szomszédságában laktak, összegyűltek és Dán fiai után mentek.
23 És Dán fiai után kiáltoztak. Azok pedig visszafordulva mondták Míkának:
Mi bajod van, hogy így felsereglettél?
24 És mondta: Isteneimet vettétek el,
amelyeket készíttettem, és papomat,
és elmentetek, hát mim van még egyebem? és mégis azt mondjátok nekem:
mi bajom van?
25 És mondták neki Dán fiai: Ne hallasd többé hangodat, hogy rátok ne
rontsanak ezek a felbőszített emberek,
és el ne veszítsd a magad életét és házad népe életét!
26 És Dán fiai elmentek a maguk útján,
és mikor Míka látta, hogy azok erősebbek nála, megfordult és visszatért házához.
27 Ők pedig elvitték amit Míka készíttetett, és a papot aki nála volt, és Lais
ellen mentek, a nyugodtan és biztonságban élő nép ellen, és leölték őket
fegyver élével, és a várost megégették
tűzzel.
28 És nem volt senki aki őket megszabadította volna, mert messze volt

Szidontól, és semmi dolguk nem volt
senkivel. Lais pedig a Béth-Rehob völgyében feküdt és itt építették fel a várost, és telepedtek meg benne.
29 És a város nevét Dánnak nevezték
el, atyjuknak Dánnak nevéről, aki Izraelnek született. Bár először Lais volt
a város neve.
30 És Dán fiai felállították maguknak a
faragott képet, és Jonathán, a Manassé
fiának, Gersomnak fia és az ő fiai voltak papok a Dán nemzetségében egészen a föld fogságának idejéig.
31 És felállítva tartották a Míka faragott képét amelyet az készíttetett,
mindaddig amíg az Isten háza Silóban volt.

29
1Móz 30,6;
Józs 19,47;

19

Egy lévita pap Betlehembe megy,
hogy az ágyasát az atyjától hazahozza. Visszaindul, de éjszakára Gibea városába tér be, és ott befogadja egy jövevény.
A város népe rátámad annyira, hogy a lévita odaadja az ágyasát nekik, akit a Gibea
városbeliek természet ellen való bujálkodással megrontanak úgy, hogy az meghal.
Elvitte a lévita a felesége holttestét, és azt
tizenkét részre vágta, majd elküldte Izrael
tizenkét nemzetségének.
1 Ugyanebben az időben, amikor nem
volt király Izraelben, mint jövevény
tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy lévita, aki ágyas nőt szerzett
magának Júda Bethleheméből.
2 Paráználkodott pedig nála az ágyasa
és elment tőle atyja házához, Júdának
Bethlehemébe, és ott maradt négy hónapig.
3 Ekkor felkelve a férje, utána ment,
hogy lelkére beszéljen, és hogy visszavigye őt. Szolgája és egy pár szamár
volt vele. Az pedig bevezette őt atyja házába, és mikor meglátta őt a lány
atyja, örvendezve elé ment.
4 És ott tartóztatta őt apósa, a lány atyja, és ott maradt nála három napig, és
ettek, ittak, és ott is háltak.
5 És mikor a negyedik napon reggel
korán felkeltek, és felkészült, hogy elmenjen, mondta a lány atyja a vejének:
Erősítsd meg a szívedet egy falat kenyérrel, azután menjetek el.
6 És leültek és mindketten együtt ettek
és ittak, és mondta a lány atyja a férfi283
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Józs 18,1;
Bír 18,31;
1Sám 1,13;

nak: Gondold meg és hálj itt az éjjel és
gyönyörködjön a szíved.
7 Mikor pedig felkelt az a férfi, hogy
elmenjen, addig marasztalta őt az apósa, hogy ott maradt megint éjszakára.
8 És felkelt azután az ötödik napon jókor reggel, hogy elmenjen, és mondta a lány atyja: Erősítsd meg, kérlek,
a szívedet. És mulatoztak amíg elhanyatlott a nap, és együtt ettek mindketten.
9 Ekkor felkelt az a férfi, hogy elmenjen ágyasával és szolgájával; de apósa,
a lány atyja, így szólt hozzá: Íme a nap
már lehanyatlik, hogy beesteledjen,
azért háljatok meg itt; íme nyugalomra hajlik a nap, hálj itt és vigadjon a szíved; holnap azután készüljetek fel jókor reggel a ti utatokra, és menj el házadba.
10 De a férfi nem akart ott meghálni, és
felkelt és elment, és egész Jebusig jutott, ez Jeruzsálem. Egy pár megterhelt
szamár és ágyasa volt vele.
11 Mikor pedig Jebus mellett voltak,
a nap már igen alászállt, és mondta a
szolga az urának: Gyerünk és térjünk
be a jebuzeusoknak ebbe a városába,
és háljunk ott.
12 És mondta neki az ura: Ne térjünk
be az idegenek városába, ahol senki
sincs Izrael fiai közül, inkább menjünk
el Gibeáig.
13 És mondta a szolgájának: Siess, és
menjünk e két hely valamelyikébe, és
háljunk vagy Gibeában, vagy Rámában.
14 És tovább vonultak, és elmentek, és
a nap Gibea mellett ment le felettük,
amely Benjáminé.
15 És betértek oda, hogy bemenjenek
és megháljanak Gibeában. Mikor pedig oda bement, leült a város piacán,
mert nem volt senki aki behívta őket
éjszakára a házába.
16 És íme, egy öregember jött a munkából a mezőről késő este. Ez a férfi az
Efraim hegységéről való volt, és csak
jövevény Gibeában, míg a hely lakói
benjáminiták voltak.
17 És mikor felemelte szemeit, és meglátta azt az utas embert a város piacán, mondta neki az öregember: Hová
mész és honnan jössz?
18 Ez pedig mondta neki: Júda
Bethleheméből az Efraim hegység ol284

daláig megyünk, ahonnan való vagyok. Júda Bethlehemében voltam és
most az ÚR házához megyek, és nincs
senki aki házába fogadna engem.
19 Pedig szalmánk és abrakunk is van
szamaraink számára, és kenyerem és
borom is van a magam, és a te szolgálólányod és emez ifjú számára, aki
szolgáddal van, úgy hogy semmiben
sem szűkölködünk.
20 Ekkor mondta a vénember: Békesség neked! Mindarra ami nélkül csak
szűkölködsz, nekem lesz gondom.
Csak nem hálsz itt az utcán?!
21 És elvezette őt a házához és abrakot
adott a szamarainak. Azután megmosták lábaikat, és ettek és ittak.
22 És mikor vígan laktak, íme a város férfiai, a Béliál fiainak emberei, körülvették a házat, és az ajtót döngetve
mondták az öregembernek, a ház urának, ezt mondva: Hozd ki azt a férfit
aki házadhoz jött, hogy ismerjük meg
őt.
23 És kiment hozzájuk az a férfi, a ház
ura és mondta nekik: Ne, atyámfiai, ne
cselekedjetek ilyen gonoszt, mert az a
férfi az én házamhoz jött, ne tegyétek
vele ezt a fertelmes dolgot.
24 Íme itt van hajadon lányom és az
ő ágyasa, ezeket hozom ki nektek, és
ezeket nyomorgassátok, és tegyétek
velük azt amit csak tetszik, csak ezzel
a férfival ne cselekedjétek azt a gyalázatos dolgot.
25 A férfiak azonban nem akartak rá
se hallgatni. Ekkor kézen fogta az a férfi az ágyasát, és kivitte nekik az utcára. Ezek pedig megszeplősítették őt,
és egész éjszaka gonoszul éltek vele
reggelig, és csak akkor bocsátották el,
amikor feljött a hajnal.
26 És elment az asszony virradat előtt,
és reggel ott rogyott össze annak a férfinak háza ajtajánál, amelyben az ura
volt reggelig.
27 Mikor pedig reggel felkelt az ura,
és kinyitotta a ház ajtaját és kiment,
hogy útnak induljon, íme az asszony,
az ágyasa, ott feküdt elterülve a ház ajtaja előtt, és kezei a küszöbön.
28 És mondta neki: Kelj fel és menjünk
el. De az nem felelt neki. Ekkor feltette őt a szamárra, és felkelt a férfi és elment hazájába.
29 És mikor hazaért, kést vett elő, és
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megfogta ágyasát, és tagról-tagra szétvagdalta őt tizenkét darabba, és szétküldte Izrael minden határába.
30 Akkor mindenki, aki ezt látta, azt
mondta: Nem történt és nem láttak ehhez hasonló dolgot, mióta csak feljöttek Izrael fiai Egyiptom földjéből mind
e mai napig. Gondolkodjatok e dolog
felől, tartsatok tanácsot és beszéljétek
meg.

20

Az izraeliták egybegyűltek Mispába,
és meghallgatták a lévita pap panaszát. Kikérik a bűnösöket, de amikor a város nem adta ki azokat, nagy haddal rájuk
mentek, és jóllehet a Gibea lakói kétszer verik meg az izraelitákat, de végül Isten kezükbe adja őket, és mindenestől eltörlik a
benjáminitákat, de marad azonban hatszáz férfi.

1
Józs 22,12;
1Sám 3,20;
1Sám
7,5-6;
2Krón 30,5;

1 Erre kivonultak Izrael minden fiai
és összegyülekezett a nép az ÚRhoz
Mispába, mint egy ember, Dántól fogva Bersebáig és a Gileád földjéig.
2 És megjelentek az egész nép fő-fő
emberei, Izrael minden nemzetségei az Isten népének gyülekezetében,
négyszázezer gyalogos, fegyverfogható férfi.
3 De meghallották Benjámin fiai is,
hogy Izrael fiai felmentek Mispába.
Izrael fiai pedig mondták: Mondjátok
meg, hogy hogyan történt ez a gonoszság?
4 És felelt a lévita, a megölt asszony
férje, és mondta: Gibeába, mely Benjáminé, mentem én és az ágyasom, hogy
ott megháljak.
5 És ellenem támadtak Gibea férfiai, és
körülvették éjjel miattam a házat, engem akartak megölni, de az ágyasomat nyomorgatták meg annyira, hogy
meghalt.
6 Ekkor fogtam ágyasomat, és szétvagdaltam őt, és szétküldtem Izrael örökségének minden tartományaiba, mert
utálatosságot és aljasságot követtek el
Izraelben.
7 Íme mindnyájan, akik itt vagytok Izrael fiai, szóljatok erről és tanácskozzatok felőle.
8 Ekkor felállt az egész nép mint egy
ember, ezt mondva: Ne menjen közülünk a sátrába senki, és senki ne térjen
a házához,

9 Mert most Gibea ellen ezt cselekedjük: sorsot vetünk rá.
10 És tíz férfit választunk száz közül, és százat ezer közül, és ezret tízezer közül, Izrael minden nemzetségéből, hogy hordjanak élelmet a népnek,
hogy ez elmenve, cselekedjen Benjámin Gibeájával annak minden gonoszsága szerint, melyet elkövetett Izraelben.
11 És összegyülekezett Izrael minden
férfia a város ellen, egyesülten mint
egy ember.
12 És követeket küldtek Izrael nemzetségei Benjámin minden törzseihez, ezt
mondva: Micsoda gonoszság az, ami
közöttetek történt?
13 Most adjátok ki azokat a férfiakat,
a Béliál fiait, akik Gibeában vannak,
hogy megöljük őket, és kitisztítsuk a
gonoszt Izraelből. De a Benjámin fiai
nem akartak hallgatni testvéreiknek,
Izrael fiainak szavára,
14 Hanem egybegyűltek Benjámin fiai
a városokból Gibeába, hogy kimenjenek harcolni Izrael fiaival.
15 És azon a napon Benjámin fiai, akik
a városokból jöttek fel, huszonhatezer fegyverfogható férfit számláltak,
Gibea lakóin kívül, aki szám szerint
hétszáz válogatott férfi volt.
16 Ebből az egész népből volt hétszáz
válogatott férfi, akik balkezesek voltak. Ezek mindnyájan a parittyával
hajszálnyira biztosan találtak és nem
hibázták el.
17 Izrael fiai pedig szám szerint négyszázezren voltak, Benjámin fiain kívül,
fegyverfogható emberek, és mind hadakozó férfiak.
18 Ekkor felkeltek és felmentek az Isten házába, és megkérdezték az Istent, és mondták Izrael fiai: Ki menjen
fel először közülünk Benjámin fiai ellen hadakozni? És mondta az ÚR: Először Júda.
19 Felkeltek azért reggel Izrael fiai, és
táborba szálltak Gibea előtt.
20 És kimentek Izrael emberei harcolni
Benjámin ellen, és Izrael emberei csatarendbe álltak fel ellenük Gibeánál.
21 És kivonultak a Benjámin fiai is
Gibeából, és aznap Izrael fiai közül
huszonkétezret vertek le a földre.
22 De a nép, Izrael férfiai, felbátorították magukat és újra csatarendbe álltak
285
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ugyanazon a helyen, amelyen előtte
való nap sorakoztak.
23 És felmentek Izrael fiai és ott sírtak
az ÚR előtt egész estig, és megkérdezték az URat, ezt mondva: Vajon elmenjek még harcolni az én atyámfiának,
Benjáminnak fiai ellen? Az ÚR pedig
mondta: Menjetek fel ellene!
24 És mikor Izrael fiai másnap felvonultak Benjámin fiai ellen,
25 Kijött eléjük Benjámin Gibeából
másnap, és Izrael fiai közül még tizennyolcezer embert vert le a földre, akik
mindannyian fegyverfoghatók voltak.
26 Ekkor felment Izrael minden fia és
az egész nép, és elmenve az Isten házába, sírtak, és ott maradtak az ÚR előtt
és böjtöltek aznap egész estig, és égőáldozattal és hálaadó áldozattal áldoztak az ÚR előtt.
27 És Izrael fiai megkérdezték az URat,
– mert abban az időben ott volt az Isten frigyládája.
28 És Fineás, Áron fiának, Eleázárnak
fia szolgált körülötte abban az időben – ezt mondva: Vajon még egyszer
felmenjek harcolni az én atyámfiának,
Benjáminnak fiai ellen, vagy pedig abbahagyjam? És mondta az ÚR: Menj,
mert holnap kezedbe adom őket.
29 És leseket vetett Izrael Gibea ellen
körös-körül.
30 És Izrael fiai felvonultak Benjámin
fiai ellen harmadnapon, és úgy álltak
fel Gibea ellen mint azelőtt.
31 Ekkor kijöttek Benjámin fiai a nép
ellen, elszakíttattak a várostól, és elkezdték a népet verni és ölni mint azelőtt, a mezőn, a két úton, melyből
egyik Isten házához, másik Gibea felé
vezet, és már megöltek mintegy harminc
férfit Izraelből.
32 És Benjámin fiai mondták: Megverettetnek ezek előttünk mint először.
Izrael fiai pedig mondták: Fussunk el
és szakítsuk el őket a várostól, ki az országútra.
33 És Izrael minden fia elhagyta helyét
és Baál-Thámárnál állt fel. Izrael lesei
pedig előtörtek rejtekhelyeikből, miután Gibea pusztán maradt.
34 Ekkor az egész Izraelből tízezer válogatott férfi tört Gibea ellen, és kemény volt a harc, és azok észre sem
vették, hogy veszedelemben forognak.
35 És megverte az ÚR Izrael előtt Ben286

jámint, és Izrael fiai elpusztítottak
azon a napon Benjámin fiai közül huszonötezer száz férfit, akik mind fegyverfoghatók voltak.
36 Benjámin fiai látták, hogy megveretnek, mivel Izrael férfiai csak azért
adtak helyet Benjáminnak, mert ők a
lesekben bíztak, amelyeket Gibeánál
helyeztek el.
37 És a les elősietett és előtört Gibea ellen, és a les bevonult és fegyver élével
leölte az egész várost.
38 És abban egyeztek meg Izrael férfiai
a les-csapatokkal, hogy erős füstfelleget bocsátanak fel a városból.
39 Mikor azután Izrael férfiai visszafordultak a harc közben, és Benjámin
megkezdte az öldöklést és leölt mintegy harminc férfit Izraelből, és azt gondolta magában: Bizony megverettetnek előttünk mint az első ütközetben:
40 Éppen akkor kezdett a füst felemelkedni a városból, mint egy oszlop. És
mikor azután Benjámin hátratekintett,
látta, hogy íme a város lángja már az
eget éri.
41 És Izrael fiai megfordultak, és Benjámin fiai megijedtek, akik csak most
látták, hogy rajtuk a veszedelem.
42 És elfutottak Izrael férfiai elől a
pusztába vivő útra; de a harc ott is utolérte őket, és akik a városokból kijöttek,
azok is vágták őket maguk között.
43 Körülvették Benjámint, üldözték őt,
letiporták a pihenőhelyen, egészen a
Gibea előtt keletre eső vidékig.
44 És elesett Benjámin közül tizennyolcezer ember, mindnyájan vitéz
férfiak.
45 Ekkor megfordultak, és a pusztába
menekültek a Rimmon sziklájához; de
az utakon még megöltek közülük ötezer embert, és azután egész Gideomig
mentek utánuk, és megöltek közülük
kétezer embert.
46 Azok tehát akik elestek Benjámin
közül, összesen huszonötezren voltak, akik mindannyian fegyvert fogtak
azon a napon, és mindnyájan vitéz férfiak voltak.
47 De hatszáz férfi megfordult, és elmenekült a pusztába a Rimmon kősziklájára, és ott is maradt a Rimmon
szikláján négy hónapig.
48 Izrael férfiai pedig visszatértek Benjámin fiaira, és fegyver élével megöl-
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Bírák 20. 21.
ték őket a városokban az emberektől
a barmokig, és ami csak található volt;
az összes várost pedig, amiket találtak,
tűzzel égették meg.

21

Az izraeliták megszánják a benjáminiták veszedelmét és megkegyelmeznek nekik, előhívják a hatszáz férfit
akik elszaladtak. Jábes Gileád népét levágják, mert nem jöttek velük hadba, és hoznak onnan négyszáz leányt, és azokat odaadják négyszáz benjáminitának feleségül.
A többi kétszáznak tanácsot adnak, hogy
Siló leányai közül ragadjanak maguknak
feleségnek valót.
1 És Izrael fiai megesküdtek Mispában,
ezt mondva: Közülünk senki sem adja
lányát Benjáminnak feleségül.
2 És a nép elment Isten házába, és ott
volt egész estig az Isten előtt, és felemelve szavát, nagy sírással sírt.
3 És mondták: Óh Izrael URa Istene!
Miért történt ez Izraelben, hogy ma hiányzik egy nemzetség Izraelből?
4 És másnap reggel, felkelt a nép és ott
oltárt épített, és egészen égőáldozatot
és hálaadó áldozatot áldozott.
5 És mondták Izrael fiai: Kicsoda az
aki nem jött fel az ÚRhoz a gyülekezetbe Izrael minden nemzetségei közül? Mert nagy esküt tettek egyszer arról, aki nem jött fel az ÚRhoz Mispába,
ezt mondva: Meghalva meghaljon az!
6 És Izrael fiai megszánták Benjámint,
az atyjukfiát, és mondták: Kivágatott
ma egy nemzetség Izraelből.
7 Mit cselekedjünk azokkal akik megmaradtak, hogy feleséget kaphassanak?
Mert mi megesküdtünk az ÚRra, hogy
nem adjuk nekik feleségül a lányainkat.
8 És mondták: Van valaki Izrael nemzetségei közül, aki nem jött fel az
ÚRhoz Mispába? És íme, Jábes-Gileádból nem jött fel senki a gyülekezet
táborába.
9 Mert megszámlálta magát a nép, és
íme nem volt ott senki a Jábes-Gileád
lakosai közül.
10 Ekkor elküldött a gyülekezet oda
tizenkétezer harcban edzett férfit, és
megparancsolták nekik, ezt mondva:
Menjetek el, és fegyver élével vágjátok le Jábes-Gileád lakóit, még az as�szonyokat és a gyermekeket is.

11 És ezt kell cselekednetek, hogy minden férfit, és minden asszonyt aki már
férfival hált, öljetek meg.
12 Jábes-Gileád lakói között pedig találtak négyszáz szűz lányt, akik még
nem ismertek férfit férfival való hálással, és elvitték őket a táborba Silóba,
mely Kánaán földjén volt.
13 És elküldött az egész gyülekezet, és üzent Benjámin fiainak, akik a
Rimmon szikláján voltak, és békességet ígértek nekik.
14 Így tért vissza abban az időben Benjámin, és nekik adták azokat feleségül,
akiket meghagytak Jábes-Gileád as�szonynépei közül; de így sem lett elég
nekik.
15 És bánkódott a nép Benjámin miatt, hogy az ÚR ilyen rést csinált Izrael törzsein.
16 Mondták azért a gyülekezet vénei:
Mit tegyünk, hogy a többiek is feleséget kapjanak, mert Benjáminból kipusztíttattak az asszonyok?
17 És mondták: A benjáminiták birtoka örökség szerint ezeké akik megmaradtak, mert nem szabad Izraelben egy
nemzetségnek sem eltöröltetni.
18 De mi nem adhatunk nekik feleségeket lányaink közül, mert megesküdtek Izrael fiai, ezt mondva: Átkozott,
aki feleséget ad Benjáminnak!
19 És mondták: Íme, az ÚR esztendőnként való ünnepnapja lesz most
Silóban, amely Bétheltől északra fekszik, napkelet felé az országút mellett,
amely Bétheltől Sikem felé visz, és délre Lebonától.
20 Ezt parancsolták azért Benjámin fiainak: Menjetek el, és leselkedjetek a
szőlőkben.
21 És ha látjátok, hogy Siló lányai
jönnek a körtáncban táncolni, akkor
gyertek elő a szőlőkből, és vegyetek
magatoknak ki-ki feleséget a Siló lányai közül, és menjetek el a Benjámin
földjére.
22 Ha azután atyáik vagy testvéreik
hozzánk jönnek perlekedni, akkor azt
mondjuk nekik: Könyörüljetek rajtuk
miattunk, mert nem hozhattunk mindegyiknek feleséget abból a hadból, és
minthogy nem ti adtátok nekik, most
nem vagytok vétkesek.
23 És így cselekedtek a Benjámin fiai,
és feleségeket vettek a számuk szerint
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a táncolók közül, akiket elraboltak. És
elmentek, és hazatértek örökségükbe,
és felépítették a városokat, és azokban
laktak.
24 Izrael fiai pedig eltávoztak onnan
abban az időben, mindegyik a maga

nemzetségéhez és háznépéhez, és elmentek onnan ki-ki a maga örökségébe.
25 Ebben az időben nem volt király Izraelben; azért mindenki azt cselekedte,
ami jónak látszott a szemei előtt.

25
Bír 17,6;
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RUTH KÖNYVE
Ruth, az urához való szeretetéből, és isteni szeretettől indítva, Moáb tartományából
Izraelbe megy az anyósával, Naomival. Mivel Ruth első urának rokona Boáz (mert
Elimélek, az ő feleségével Naomival, és két fiával az éhség elől Moáb tartományába mentek, ahol az egyik fia feleségül vette Ruthot), ezért Ruth Boázhoz megy feleségül, akitől
Obed, Dávid őse születik.

1

Elimélek a szükség idején Betlehemből
Moáb tartományába megy feleségével
és két fiával. Meghal Elimélek és a két fia,
a felesége csak a két menyével marad. Tíz
esztendő múlva hazamegy Naomi hazájába, és Ruth is vele megy.

1 És azokban a napokban, amikor a bírák bíráskodtak, éhség lett a földön. És
elment egy férfi Júda Bethleheméből,
hogy Moáb mezején tartózkodjon; ő
meg a felesége, és a két fia.
2 A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naómi; két fiúk neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, Júda
Bethleheméből valók. És eljutottak
Moáb mezejére, és ott voltak.
3 Meghalt pedig Elimélek, a Naómi
férje, és maradt ő és az ő két fia,
4 Akik moábita lányokat vettek feleségül; az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Ruth. És ott laktak közel
tíz esztendeig.
5 Meghaltak ők is mind a ketten,
Mahlon is, Kiljon is, és maradt az as�szony az ő két fia és férje nélkül.
6 Felkelt azért ő és az ő menyei, és ő
visszatért Moáb mezejéről, mert hallotta Moáb mezején, hogy meglátogatta az ÚR az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret.
7 És kiment arról a helyről, ahol volt,
és vele a két menye. És mentek az
úton, hogy visszatérjenek Júda földjére,
8 És mondta Naómi az ő két menyének: Menjetek, térjetek vissza, ki-ki az
ő anyjának házához. Cselekedjen az
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ÚR irgalmasságot veletek, ahogyan
ti cselekedtetek a meghaltakkal és velem!
9 Adja az ÚR nektek, hogy találjatok
nyugalmat, ki-ki az ő férje házában.
És megcsókolta őket; és ők felemelték
szavukat és sírtak.
10 És mondták neki: Bizony mi veled
együtt térünk a te népedhez!
11 Naómi pedig mondta: Térjetek
vissza lányaim! Miért jönnétek velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az
én méhemben, akik férjeitek lehetnének?
12 Térjetek vissza lányaim! menjetek,
mert én már vénebb vagyok, semhogy
férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem; még
ha ezen az éjjelen férjhez mennék is és
szülnék is fiakat:
13 Ugyan megvárhatnátok-e őket
amíg felnőnek? Ugyan megtartóztatnátok-e magatokat miattuk, hogy
férjhez ne menjetek? Ne, édes lányaim! Mert nagyobb az én keserűségem,
mint a tiétek, mert az ÚR keze vert
meg engem.
14 Azok pedig felemelték hangjukat,
és tovább sírtak. És Orpa megcsókolta az ő anyósát; Ruth azonban ragaszkodott hozzá.
15 Ő pedig mondta: Íme, a te sógoras�szonyod visszatért az ő népéhez, és az
ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után.
16 Ruth pedig mondta: Ne unszolj,
hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mész, oda me-
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Ruth 1. 2.
gyek, és ahol te megszállsz, ott szállok
meg; néped az én népem, és Istened az
én Istenem.
17 Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott
temessenek el engem is. Úgy tegyen
velem az ÚR akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
18 Mikor pedig látta, hogy erősködik
vele menni, nem szólt neki többet.
19 És mentek mind a ketten, amíg
Bethlehembe érkeztek. És mikor
Bethlehembe érkeztek, megmozdult
miattuk az egész város, és mondták:
Nem Naómi ez?
20 És ő mondta nekik: Ne hívjatok
engem Naóminak, hívjatok inkább
Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható.
21 Többedmagammal mentem el, és
üresen hozott vissza engem az ÚR; miért hívnátok hát engem Naóminak, holott az ÚR ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engem?
22 Így tért vissza Naómi, és vele a
moábita Ruth, az ő menye, aki hazatért
Moáb mezejéről. Bethlehembe pedig
az árpaaratás kezdetén érkeztek meg.

2

Ruth, Boáz aratói után szedegeti az árpafejeket és megismeri Boázt, aki emberségesen beszél vele és jót tesz vele an�nyira, hogy az ő anyósának is hasznára
lesz.

1
Mt 1,5;

1 Volt pedig Naóminak egy sógora
az ő férje után, előkelő derék ember
Elimélek háznépéből; neve Boáz.
2 És mondta a moábita Ruth Naóminak: Hadd menjek, kérlek, a mezőre, hogy kalászokat szedegessek az
után, akinek szemei előtt kedvességet
találok. És az mondta: Menj édes lányom.
3 Elment azért és odaérkezett, szedegetett a mezőn az aratók után, és történetesen odatalált a Boáz szántóföldjére, aki Elimélek háznépéből való volt.
4 És íme Boáz kijött Bethlehemből, és
mondta az aratóknak: Az ÚR legyen
veletek! És ők mondták neki: Áldjon
meg téged az ÚR!
5 És mondta Boáz az ő szolgájának,
aki az aratók felügyelője volt: Kié ez a
lány?
6 És felelt a szolga, az aratók felügye-

lője, és mondta: Az a moábita lány ez,
aki Naómival jött a Moáb mezejéről.
7 Aki mondta: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd gyűjtögessek a kévék közt
az aratók után. És idejött, és itt maradt
reggeltől fogva egészen mostanáig: keveset ül a házában.
8 És mondta Boáz Ruthnak: Ugyan
hallod-e édes lányom! Ne menj szedegetni más mezőre és el ne menj innen;
hanem menj mindenütt szolgálólányaim után.
9 Szemeid legyenek a mezőn, amelyet
aratnak, és járj utánuk. Íme, meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak
téged, és ha megszomjazol, menj az
edényekhez és igyál abból, amit a szolgák merítenek.
10 Akkor ez arcra borult és meghajtotta magát a földig, és mondta neki:
Hogyhogy ilyen kedvességet találtam
a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok?
11 Boáz pedig felelt, és mondta neki:
Bizony elmondtak nekem mindent,
amit cselekedtél a te anyósoddal férjed
halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésed
földjét, és ahhoz a néphez jöttél amelyet azelőtt nem ismertél.
12 Fizessen meg az ÚR a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad Izrael URától Istenétől, aki ide jöttél, hogy
az ő szárnyaival fedezd be magad.
13 Ez pedig mondta: Találjak kedvességet a te szemeid előtt uram, mert
megvigasztaltál engem, és mert a te
szolgálólányod szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgálólányaid közül.
14 Akinek mondta Boáz: Az étel idején gyere ide, és egyél a kenyérből, és
mártsd be a falatodat az ecetes lébe. És
ő leült az aratók mellé. És pogácsát
nyújtott neki, és evett eleget, és a maradékot eltette.
15 Azután felállt, hogy szedegessen, és
Boáz megparancsolta a szolgáinak, ezt
mondva: A kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt.
16 Sőt húzogassatok ki neki a kévékből
is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel,
és meg ne dorgáljátok őt.
17 És ő szedegetett a mezőn mind estig, és kicsépelte amit szedegetett, és
lett abból szinte egy efa árpa.
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18 És felvette és bement a városba, és
anyósa látta, amit ő szedegetett. Aztán
elővette és odaadta neki, amit meghagyott miután jóllakott.
19 És mondta neki az ő anyósa: Hol
szedegettél ma, és hol munkálkodtál?
Áldott legyen aki veled jót tett. Akkor
elbeszélte az ő anyósának, hogy kinél
munkálkodott, és mondta: Annak a
férfinak a neve akinél ma munkálkodtam: Boáz.
20 És mondta Naómi az ő menyének:
Áldott legyen ő az ÚRtól, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a
meghaltaktól! És Naómi mondta neki:
Közel való atyánkfia az a férfi; legközelebbi rokonaink közül való.
21 És szólt a moábita Ruth: Még azt is
mondta ő nekem: Légy az én munkásaimmal, amíg csak el nem végzik az
én egész aratásomat.
22 És mondta Naómi Ruthnak, az ő
menyének: Jó, édes lányom, hogy az ő
szolgálólányaival jársz, ne is találjanak
téged más mezőn.
23 Így járt ő mindenütt a Boáz szolgálólányai után szedegetve amíg az árpaaratás és búzaaratás bevégződött; és az
ő anyósával lakott.

3

Ruth, az ő anyósának tanácsára
Boázhoz megy éjszaka, és ő beszél a rokonság igazságáról, aki ígéretet tesz, majd
hazaengedi az ő anyósához ajándékkal.

ő szíve. És elment, hogy lefeküdjön a
garmada szélén; és az eljött titkon, és
felhajtotta lába felől a leplet, és lefeküdt.
8 Történt pedig éjféltájban, hogy felrettent a férfi, és odafordult. És íme: as�szony fekszik a lábainál.
9 És mondta: Kicsoda vagy te? És az
mondta: Én Ruth vagyok, a te szolgálólányod; terjeszd ki köntösöd szélét a
te szolgálólányodra, mert te közeli rokon vagy.
10 És ő mondta: Áldjon meg téged az
ÚR, édes lányom! Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél mint az elsővel:
hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után.
11 Most hát, édes lányom, ne félj! Mindent amit mondasz megteszek neked,
mert tudja az én népem egész városa,
hogy derék asszony vagy.
12 És most: bizony igaz, hogy közeli
rokon vagyok, de van nálam még közelebbi rokon is.
13 Ezen az éjszakán hálj itt; és majd
reggel, ha az meg akarja tartani a rokonság igazságát, jó: legyen rokonság;
ha pedig nem akarja azt érted állni, akkor én állom meg. Él az ÚR! Feküdj itt
reggelig.
14 És feküdt az ő lábainál reggelig, és
felkelt, mielőtt valaki az ő felebarátját
megismerhette, mert mondta: Meg ne
tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött.
15 És mondta: Add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, és tartsd. És
ő odatartotta azt. Boáz pedig mért hat
mérték árpát, és feladta neki, maga pedig bement a városba.
16 És elment az ő anyósához, és az
mondta: Ki vagy édes lányom? És ő
elbeszélt neki mindent amit az a férfi
cselekedett vele.
17 És mondta: Ezt a hat mérték árpát
adta nekem, mert mondta: Ne menj
üresen a te anyósodhoz.
18 És mondta Naómi: Légy veszteg lányom, amíg megtudod hová dől el a
dolog, mert nem nyugszik az a férfi
amíg véghez nem viszi a dolgot még
ma.

1 És mondta neki Naómi, az ő anyósa:
Édes lányom! ne keressek neked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod?
2 Most azért nem rokonunk-e Boáz,
akinek szolgálólányaival voltál? Íme, ő
az éjjel árpát szór a szérűn.
3 Azért fürödj meg és kend meg magad, és vedd magadra a ruháidat, és
menj le a szérűre; észre ne vetesd magad a férfival, amíg el nem végzi ételét és italát.
4 És majd ha lefekszik, jegyezd meg
a helyet ahol fekszik, és menj oda, és
hajtsd fel a leplet a lábánál, és feküdj
oda. Ő majd megmondja neked, mit
cselekedj.
5 És ő mondta neki: Mindazt amit
mondasz megcselekszem.
Boáz feleségül veszi magának Ruthot,
6 És lement a szérűre, és mindent úgy
mert a közelebb való rokon átengedte.
cselekedett ahogy anyósa parancsolta.
7 És Boáz evett és ivott, és felvidult az Fia születik Boáznak Ruthtól, Obed, aki
290

4

13
5Móz 25,5;

Ruth 4.

7
5Móz 25,7;

8
5Móz 25,9;

Dávid őse volt, akitől Jézus Krisztus szár- 10 Sőt a moábita Ruthot is, Mahlon femazott test szerint.
leségét feleségül vettem, hogy nevet
támasszak a meghaltnak az ő öröksé1 Boáz pedig felment a kapuba, és ott gében, és ki ne vesszen a meghalt neve
leült. És íme arra ment az a rokon aki- az ő atyjafiai közül és az ő helysége karől Boáz beszélt, és mondta neki: Gye- pujából. Tanúk vagytok ma.
re csak, ülj ide atyafi. És az odament 11 És mondta az egész nép amely a
kapuban volt, és a vének: Tanúk vaés leült.
2 Ekkor maga mellé vett tíz férfit a vá- gyunk! Tegye az ÚR az asszonyt, aki a
ros vénei közül, és mondta: Üljetek te házadba megy, olyanná mint Rákhel
és Lea, akik ketten építették fel Izrael
ide! És azok leültek.
3 És ő mondta a rokonnak: Azt a da- házát, és gyűjts vagyont Efratában, és
rab szántóföldet, mely a mi atyánkfiáé, szerezz nevet Bethlehemben.
Eliméleké volt, eladja Naómi, aki ha- 12 És legyen a te házad mint Pérec
háza — akit Thámár szült Júdának —
zajött a Moáb mezejéről.
4 Én pedig gondoltam, hogy füledbe abból a magzatból, amelyet az ÚR ad
juttatom, ezt mondva: Vedd meg az itt neked ettől az asszonytól.
ülők előtt, és az én népem vénei előtt. 13 Elvette azért Boáz Ruthot, és az feHa megváltod: váltsd meg; és ha nem lesége lett neki, és bement hozzá, és
váltod meg: jelentsd ki előttem, hogy megadta az ÚR, hogy az fogant az ő
tudjam, mert rajtad kívül nincs aki méhében és fiút szült.
megváltaná, és én vagyok utánad. És 14 És mondták az asszonyok Naóminak: Áldott az ÚR, aki ma nem engedaz mondta: Én megváltom.
5 És mondta Boáz: Amely napon meg- te meg, hogy rokon nélkül maradj; emveszed a szántóföldet Naómi kezéből, legessék az ő nevét Izraelben!
akkor a moábita Ruthtól, a meghaltnak 15 És ő legyen a te lelked megvidámífeleségétől veszed meg, hogy nevet tá- tója, és vénségednek istápolója, mert
massz a meghaltnak az ő örökségében. menyed szülte őt, aki szeret téged, és
6 A rokon pedig mondta: Nem vált- aki többet ér neked hét fiúnál.
hatom meg magamnak, hogy el ne ve- 16 Ekkor megfogta Naómi a gyermeszítsem a magam örökségét; váltsd ket, és ölébe vette, és dajkája lett annak.
meg te magadnak az én rokoni része- 17 A szomszédasszonyok pedig nevet
adtak neki, ezt mondva: Fia született
met, mert én nem válthatom meg.
7 Ez volt pedig a szokás régen Izrael- Naóminak, és Obednek nevezték az ő
ben, a megváltás és cserélés alkalmá- nevét. Ez az apja Isainak, a Dávid atyval, minden dolog megerősítésére: A jának.
férfi lehúzta a saruját és odaadta fele- 18 És Pérec nemzetségei ezek: Pérec
barátjának, és ez volt a bizonyság Iz- nemzette Hesront;
19 Hesron pedig nemzette Rámot, és
raelben.
8 Mondta azért a rokon Boáznak: Vedd Rám nemzette Amminádábot;
20 Amminádáb pedig nemzette Naásmeg magadnak! És lehúzta a saruját.
9 És mondta Boáz a véneknek és az sont, és Naásson nemzette Sál-mónt;
egész népnek: Ti vagytok ma a tanúi, 21 Sálmón pedig nemzette Boázt, és
hogy megvettem mindent Naómi ke- Boáz nemzette Obedet;
zéből ami Eliméleké volt, és mindent 22 És Obed nemzette Isait, Isai pedig
nemzette Dávidot.
ami Kiljoné és Mahloné volt;
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10
5Móz 25,6;
Lk 20,28;

11
1Móz
29,32;
1Móz
30,22;
1Móz
30,24-25;
1Móz
35,17-18;
12
1Móz
38,29;
1Krón 2,4;
Mt 1,3;

18
1Krón 2,5;
Mt 1,3;

1 Sámuel 1.

SÁMUEL ELSŐ KÖNYVE

Melyben megírták, hogy milyen dolgok történtek Éli és Sámuel bíráskodása idején, és
utána Saul királyságában, nyolcvan esztendő alatt.

1

Anna asszony, Elkána felesége, sok ideig meddő volt, amiért Peninna, Elkána
másik felesége szidalmazta és gyalázta,
ezért felmegy Silóba az Isten sátrához. Könyörög az Istennek és fiút ad neki, akit
Sámuelnek nevez és az Istennek szenteli,
hogy holtáig az övé legyen.

1
1Krón
6,26-27;

3
2Móz
23,14;
5Móz
16,16;

5
1Móz
29,31;
1Móz
43,34;
5Móz
21,15;
Jób 3,10;
Lk 1,7;

8
Ruth 4,15;

11
Bír 13,5;

1 Volt egy ember a cofeusok városából,
az egyik Rámából, amely az Efraim
hegyén van, és Elkána volt az ő neve,
Jerohám fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia,
aki Sof fia volt; efratita volt.
2 És neki két felesége volt; az egyiket
Annának, a másikat pedig Peninnának
hívták. Peninnának voltak gyermekei,
de Annának nem voltak gyermekei.
3 És ez az ember esztendőnként felment az ő városából, hogy imádkozzon és áldozatot tegyen a Seregek
URának Silóban. Ott pedig Éli két fia,
Hofni és Fineás voltak az ÚR papjai.
4 És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott, Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és lányának
áldozati részt adott;
5 Annának pedig kétakkora részt
adott, mivel Annát igen szerette; de az
ÚR bezárta az ő méhét.
6 Vetélkedő társa pedig igen bosszantotta Annát, hogy felingerelje, mivel az
ÚR bezárta az ő méhét.
7 És így történt ez esztendőről esztendőre; valahányszor felment az ÚR házába, így bosszantotta őt, ő pedig sírt
és semmit sem evett.
8 És mondta neki Elkána, az ő férje:
Anna, miért sírsz, és miért nem eszel?
Mi miatt bánkódsz szívedben? Vagy
nem többet érek én neked tíz fiúnál?
9 És felkelt Anna, miután ettek Silóban és miután ittak, (Éli pap pedig az
ÚR templomában az ajtófélnél ült székében),
10 És lelkében elkeseredve, könyörgött
az ÚRnak, és igen sírt.
11 És fogadást tett, ezt mondva: Seregek URa! ha rátekintesz a te szolgálólányod nyomorúságára, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szol292

gálólányodról, hanem fiúmagzatot
adsz szolgálólányodnak: én őt egész
életére az ÚRnak ajánlom, és az ő fejét
soha nem érinti borotva!
12 Mivel pedig hosszasan imádkozott
az ÚR előtt: Éli figyelt az ő szájára;
13 És mivel Anna szívében könyörgött
(csak ajka mozgott, szava pedig nem
volt hallható): Éli azt gondolta, hogy
részeg.
14 Mondta azért neki Éli: Meddig leszel részeg? Távolítsd el a bort magadtól.
15 Anna pedig felelt, és mondta neki:
Nem, uram, bánatos szellemű asszony
vagyok én; sem bort, sem részegítő
italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az ÚR előtt.
16 Ne tartsd a te szolgálólányodat istentelen asszonynak, mert eddig az én
nagy keserűségemből és búsulásomból szóltam.
17 És felelt Éli, és mondta: Menj el békességgel, és Izrael Istene adja meg a te
kérésedet, amelyet kértél tőle.
18 Ő pedig mondta: Legyen kedves
előtted a te szolgálólányod! És elment
az asszony az ő útjára, és evett és az
arca nem volt többé szomorú.
19 És reggel felkeltek, és miután imádkoztak az ÚR előtt, visszatértek és elmentek haza Rámába. És ismerte
Elkána az ő feleségét Annát, és az ÚR
megemlékezett róla.
20 És történt idő múltával, hogy Anna
fogant méhében, és fiút szült és Sámuelnek nevezte őt, mert úgymond az
ÚRtól kértem őt.
21 És mikor felment a férfi, Elkána és
az ő egész háznépe, hogy bemutassa
az ÚRnak esztendőnként való áldozatát és fogadását:
22 Anna nem ment fel, hanem azt
mondta férjének: Elhalasztom a felmenetelt amíg elválasztom a gyermeket, és
azután felviszem őt, hogy az ÚR előtt
megjelenjen, és ott maradjon örökké.
23 És mondta neki Elkána, az ő férje:
Cselekedj úgy, ahogy neked tetszik,
maradj itthon amíg elválasztod; csak-

15
Zsolt 62,9;

1 Sámuel 1. 2.

24
Lk 2,41;

hogy az ÚR teljesítse be az ő beszédét! Otthon maradt azért az asszony
és szoptatta gyermekét amíg elválasztotta.
24 És miután elválasztotta, felvitte magával; három tulokkal, egy efa liszttel
és egy tömlő borral, és bevitte őt az ÚR
házába Silóban. A gyermek pedig még
igen kicsi volt.
25 És levágták a tulkot, és a gyermeket
Élihez vitték.
26 Ő pedig mondta: Óh uram! Él a te
lelked, uram, én vagyok az az asszony,
aki itt állt melletted, és könyörgött az
ÚRnak.
27 Ezért a gyermekért könyörögtem,
és az ÚR megadta kérésemet, amelyet
tőle kértem.
28 Most azért én is az ÚRnak adtam;
teljes életére az ÚRnak legyen szentelve! És térdre estek ott az ÚR előtt.

2

Anna asszony hálaadó éneket énekel az
Istennek. Éli pap fiai gonoszul élnek az
ő papi tisztükkel, és az Isten népét elidegenítik a szent ceremóniától, mely dologért
Éli nem feddi meg őket úgy, ahogy kellene.
Azért az Isten megfeddi őket, és jövendőt
mond neki próféta által, mind ő magának,
mind maradékának veszedelmét.

1
Lk 1,46;

2
5Móz 3,24;
Zsolt 86,8;

5
Zsolt
34,11;
JSir 5,6;
Lk 1,53;
6
5Móz
32,39;
Ezék
37,11-12;

1 És imádkozott Anna, és mondta:
Örvendezik az én szívem az ÚRban,
felmagasztaltatott az én szarvam az
ÚRban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én!
2 Senki sincs olyan szent, mint az ÚR,
sőt rajtad kívül senki sincs. Nincs
olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
3 Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jöjjön
kérkedő szó, mert mindentudó Isten
az ÚR, és minden cselekedeteit véghez viszi.
4 Az erős kézíjasokat megrontja, és az
erőtlenek felépíttetnek hatalommal,
5 A megelégedettek kenyérért szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek; S
míg a magtalan hét gyermeket szült, a
sok gyermekű megfogyatkozott.
6 Az ÚR megöl és megelevenít, levisz a
pokolba és felhoz.
7 Az ÚR szegénnyé tesz és gazdagít,
megaláz és felmagasztal;
8 Felemeli a porból a szegényt, és a ga-

néjból kihozza a szűkölködőt, hogy
hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik; Mert az ÚRé a
föld oszlopai, és azokra helyezte a föld
kerekségét.
9 Híveinek lábait megoltalmazza, de
az istentelenek sötétségben némulnak
el, mert az embernek nem lehet bizalma az ő erejében.
10 Az ÚR ellenségei megtöretnek,
mennydörög felettük az égben, az ÚR
megítéli a föld határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát!
11 Elment ezután Elkána Rámába az ő
házához; a gyermek pedig az ÚR szolgája lett Éli pap előtt.
12 Éli fiai azonban Béliál fiai voltak,
nem ismerték az URat.
13 És a papoknak ez volt szokásuk a
néppel szemben: Amikor valaki áldozatot tett, eljött a pap szolgája, ahogy
főzték a húst, és kezében volt a háromágú villácska;
14 És beütötte a serpenyőbe, vagy üstbe, vagy fazékba, vagy edénybe, és
mindent, amit a villácskával kihúzott,
magának vett el a pap. Így cselekedtek
egész Izraellel, akik odamentek Silóba.
15 És mielőtt a kövérét megáldoznák,
eljön a pap szolgája és azt mondja az
áldozó embernek: Adj a papnak sütni
való húst, mert nem fogad el tőled főtt
húst, hanem csak nyerset.
16 És ha az ember azt mondja neki:
Hadd gyújtsák meg most a kövérét,
azután vedd el ahogy lelked kívánja,
akkor azt mondták: Semmiképpen nem,
hanem most add, mert ha nem, erővel
elveszem.
17 Igen nagy volt azért az ifjak bűne az
ÚR előtt, mert az emberek megutálták
az ÚR áldozatát.
18 Sámuel pedig szolgált az ÚRnak,
mint gyermek, gyolcs efóddal körülövezve.
19 És anyja kicsi felsőruhát csinált
neki, és felvitte neki esztendőnként,
mikor férjével felment az esztendőnként való áldozat bemutatására.
20 És megáldotta Éli Elkánát és az ő feleségét, és mondta: Adjon az ÚR neked
magzatot ettől az asszonytól, mivel az
ÚRnak tett fogadása szerint ezt megadta. És hazamentek.
21 És meglátogatta az ÚR Annát, aki
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8
Jób 36,15;
Zsolt 24,2;
Zsolt
102,26;
Zsolt
104,5;
Zsolt
113,7-8;
Lk 1,52;
10
1Sám 7,10;
Zsolt 2,6;
Zsolt
89,24;

1 Sámuel 2. 3.

22
Jer 7,9-10;
Ezék 22,26;
Hós 4,9-11;

26
Lk 2,52;
27
ApCsel
7,25;

28
3Móz 10,14;

29
5Móz
32,15;

30
2Móz
28,43;
2Móz 29,9;

fogadott az ő méhében, és három fiút
és két lányt szült. És a gyermek Sámuel felnövekedett az ÚRnál.
22 Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai egész Izraellel
cselekszenek, és hogy az asszonyokkal hálnak, akik sereggel gyülekeztek
a gyülekezet sátrának nyílása előtt.
23 Mondta azért nekik: Miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a
ti gonosz cselekedeteiteket mind az
egész néptől.
24 Ne tegyétek fiaim! mert nem jó hír
az, melyet hallok; vétkessé teszitek az
ÚR népét.
25 Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli a bíró; de ha az ÚR ellen
vétkezik az ember, ki lehetne érte közbenjáró? De nem hallgattak atyjuk szavára, mert az ÚR meg akarta őket ölni.
26 A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt mind
az ÚR előtt, mind az emberek előtt.
27 És Isten embere eljött Élihez, és
mondta neki: Így szól az ÚR: Nem jelentettem-e ki magam atyád házának,
mikor Egyiptomban a fáraó házában
voltak?
28 És kiválasztottam őt magamnak
papnak Izrael minden nemzetségei
közül, hogy áldozzon az én oltáromon;
hogy füstölőszert füstölögtessen, hogy
viselje előttem az efódot; és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait.
29 Miért tapossátok meg az én áldozataimat és minhámat, melyet rendeltem
az én sátramban? És te többre becsülöd
fiaidat, mint engem, hogy magatokat
hizlaljátok az én népem, Izrael minden
áldozatának javával.
30 Azért így szól Izrael URa Istene: Jóllehet megmondtam, hogy a te házad
és atyád háza mindörökké előttem jár,
de most azt mondja az ÚR: Távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik
azonban engem megutálnak, megutáltatnak.
31 Íme napok jönnek, és levágom a te
karodat és atyád házának karját, hogy
ne legyen vén ember a te házadban.
32 És meglátod az Isten hajlékának
szorongattatását, mind ahelyett, ami
jót cselekedett volna Izraellel; és nem
lesz vénember a te házadban soha.
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33 Mindazáltal nem fogok mindenkit kiirtani oltárom mellől, hogy szemeidet emésszem és lelkedet gyötörjem; de egész házad népe férfikorban
hal meg.
34 És az legyen előtted a jel, ami két fiadra, Hofnira és Fineásra következik,
hogy egy napon halnak meg mind a
ketten.
35 Támasztok azonban magamnak hűséges papot, aki kedvem és akaratom
szerint cselekszik; és építek neki állandó házat, és az én felkentem előtt fog
járni mindenkor.
36 És lesz, hogy mindaz, aki megmarad a te házadból, eljön, hogy leboruljon előtte egy ezüst pénzecskéért
és egy darab kenyérért, és ezt mondja:
ugyan helyezz el engem a papi tisztségek egyikébe, hogy ehessem egy falat kenyeret.

34
1Sám 3,12;
1Sám 4,11;

3

Isten megjelenik Sámuelnek, és megjelenti neki Éli pap háznépének veszedelmét, amit Sámuel elmond Éli papnak. Isten pedig méltóságot szerez Sámuelnek Izrael egész nemzetsége előtt.

1 És a gyermek Sámuel az ÚRnak szolgált Éli előtt. És abban az időben igen
ritkán volt kijelentése az ÚRnak, nem
volt nyilvánvaló látomás.
2 És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, (szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott),
3 És az Isten szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az ÚR templomában
feküdt, ahol az Isten ládája volt:
4 Szólította az ÚR Sámuelt, ő pedig felelt: Itt vagyok!
5 És Élihez szaladt, és mondta: Itt vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felelt: Nem hívtalak, menj vissza, feküdj
le. Elment azért és lefeküdt.
6 És szólította az ÚR ismét: Sámuel!
Sámuel pedig felkelve Élihez ment,
és mondta: Itt vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt: Nem hívtalak fiam,
menj vissza, feküdj le.
7 Sámuel pedig még nem szokott az
ÚR szavához, és még nem ismerte az
ÚR beszédét.
8 És szólította az ÚR harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelve Élihez ment
és mondta: Itt vagyok, mert hívtál en-

2
1Sám 4,15;

11
2Kir 21,12;
Jer 19,3;

12
1Sám 2,31;

gem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy
az ÚR hívja a gyermeket.
9 Mondta azért Éli Sámuelnek: Menj
el, feküdj le, és ha szólítanak téged, ezt
mondd: Szólj URam, mert hallja a te
szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdt az ő helyére.
10 Akkor eljőve az ÚR, odaállt és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! És
mondta Sámuel: Szólj, mert hallja a Te
szolgád!
11 És mondta az ÚR Sámuelnek: Íme
én olyan dolgot cselekszem Izraelben,
melyet valakik hallanak, mind a két
fülük megcsendül bele.
12 Azon a napon véghez viszem Élin
mindazt, amit kijelentettem háza ellen;
megkezdem és elvégzem.
13 Mert megjelentettem neki, hogy
megítélem az ő házát mindörökre a
hamisságért, amelyet jól tud; mert az
ő fiai utálatossá tették magukat, és ő
nem akadályozta meg őket.
14 Azért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának hamissága, sem áldozattal, sem
ételáldozattal.
15 Aludt azért Sámuel egész reggelig, és akkor kinyitotta az ÚR házának
ajtajait. És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást.
16 Szólította azért Éli Sámuelt, és
mondta: Fiam, Sámuel! Ő pedig felelt:
Itt vagyok.
17 És mondta: Mi az a dolog, melyet
mondott neked az ÚR? El ne titkold
előttem! Úgy cselekedjen veled az Isten most és azután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit
mondott neked!
18 Megmondott azért Sámuel neki
mindent, és semmit sem hallgatott el
előtte. Ő pedig mondta: Ő az ÚR, cselekedjen úgy, ahogy neki jónak tetszik.
19 Sámuel pedig felnövekedett, és vele
volt az ÚR, és nem hagyott semmit az
Ő igéiből a földre esni.
20 És megtudta egész Izrael Dántól
Bersebáig, hogy Sámuel az ÚR prófétájául rendeltetett.
21 És az ÚR kezdett ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az
ÚR Sámuelnek Silóban, az ÚR beszéde által.

4

1 Sámuel 3. 4.

Az izraeliták, amikor a filiszteusok
megverték őket, az Isten ládáját a táborba vitték. De mégis megverték őket a
filiszteusok, és az izraelitákat, Éli pap két
fiát megölik, Isten ládáját elrabolják, amit
mikor Éli pap meghallott, hátraesett a székével és meghalt.

1 És beteljesedett Sámuel beszéde
egész Izraelen, mikor kiment Izrael
a filiszteusok ellen harcolni, és ÉbenÉzernél jártak tábort, a filiszteusok pedig Áfekben jártak tábort.
2 És csatarendbe álltak a filiszteusok
Izrael ellen, és megütköztek, és megveretett Izrael a filiszteusoktól, és levágtak a harcmezőn mintegy négyezer
embert.
3 És mikor a nép visszatért a táborba,
mondták Izrael vénei: Vajon miért vert
meg minket ma az ÚR a filiszteusok
előtt?! Hozzuk el magunkhoz az ÚR
frigyládáját Silóból, hogy közöttünk
lévén megszabadítson ellenségeink
kezéből.
4 Elküldött azért a nép Silóba, és elhozták onnan a Seregek URának frigyládáját, aki a kérubokon ül. Ott volt Éli
két fia is az Isten frigyládájával, Hofni
és Fineás.
5 És mikor az ÚR frigyládája a táborba
érkezett, rivalgott az egész Izrael nagy
rivalgással, hogy megrendült a föld.
6 Mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, mondták:
Micsoda nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában? És mikor megtudták,
hogy az ÚR ládája érkezett a táborba,
7 Félelem lett úrrá a filiszteusokon,
mert mondták: Isten jött a táborba! És
mondták: Jaj nekünk, mert nem történt
ilyen soha azelőtt.
8 Jaj nekünk! Kicsoda szabadít meg
minket ezeknek a hatalmas Isteneknek
kezéből? Ezek azok az Istenek, akik
Egyiptomot mindenféle csapással sújtották a pusztában.
9 Legyetek bátrak és legyetek férfiak,
filiszteusok! hogy ne kelljen a zsidóknak szolgálnotok, mint ahogy ők szolgáltak nektek. Azért legyetek férfiak,
és harcoljatok!
10 Megütköztek azért a filiszteusok, és
megveretett Izrael, és ki-ki az ő sátrába
menekült; és a vereség oly nagy volt,
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4
Józs 18,1;
2Sám 6,2;
Zsolt 80,2;
Zsolt 99,1;

9
5Móz
28,47-48;
Bír 13,1;

1 Sámuel 4. 5.
11
1Sám 2,34;
Zsolt
78,61;
12
Józs 7,6;

15
1Sám 3,2;

hogy Izrael közül harmincezer gyalogos hullott el.
11 És az Isten ládáját is elvették, és
meghalt Éli mindkét fia, Hofni és
Fineás.
12 Akkor elszaladt a harcból egy ember a Benjámin nemzetségéből, és Silóba
ment azon a napon, ruháit megszaggatva és port hintve a fejére.
13 És íme, amikor odaért, Éli az ő székében ült, az útfélen várakozva, mert
szíve rettegésben volt az Isten ládája
miatt. És mihelyt odaért az ember, hogy
hírt mondjon a városban, jajveszékelt
az egész város.
14 És meghallotta Éli a kiáltás hangját, és mondta: Micsoda nagy zajongás
ez? Az az ember pedig sietve eljött, és
megmondta Élinek.
15 Éli pedig kilencvennyolc esztendős
volt, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy már nem is látott.
16 És mondta az ember Élinek: Én a
harcból jövök, én a harcból menekültem ma. És mondta: Mi dolog történt,
fiam?
17 Felelt a követ, és mondta: Megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és
igen nagy veszteség lett a népben, és a
te két fiad is meghalt, Hofni és Fineás,
és az Isten ládáját is elvették.
18 És amikor az Isten ládáját említette, hátraesett a székről a kapufélhez,
és nyakát szegte és meghalt, mert már
vén és nehéz ember volt. És ő negyven
esztendeig ítélte Izraelt.
19 És az ő menye, Fineás felesége, várandós volt; és amikor meghallotta a
hírt, hogy az Isten ládáját elvették, és
az ő apósa és férje meghaltak, térdre
esett és szült, mert meglepték a fájdalmak.
20 És mikor elalélt, mondták azok
akik mellette álltak: Ne félj, mert fiút
szültél; de ő nem felelt és nem figyelt
arra.
21 És nevezte a gyermeket Ikábódnak,
ezt mondva: „Odavan Izrael dicsősége”, mert elvették az Isten ládáját, és
az ő apósáért és az ő férjéért.
22 És mondta ismét: Odavan Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját.

csapásokkal megveri. Tanácskoznak a
filiszteusok a láda hazaküldéséről.

1 A filiszteusok pedig vették az Isten ládáját és elvitték Ében-Ézerből
Asdódba.
2 És megfogták a filiszteusok az Isten
ládáját, és bevitték azt a Dágon templomába és Dágon mellé helyezték el.
3 És mikor az asdódbeliek másnap korán felkeltek, íme Dágon leesett arccal
a földre az ÚR ládája előtt. És felvették
Dágont, és ismét helyreállították.
4 Mikor pedig másnap korán reggel felkeltek, íme Dágon ismét leesett
arccal a földre az ÚR ládája előtt; és
Dágon feje és két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a hal képe maradt
meg.
5 Azért Dágon papjai, és mindazok
akik a Dágon templomába járnak, nem
lépnek a Dágon küszöbére Asdódban
mind e mai napig.
6 És az ÚR keze az asdódbeliekre nehezedett, és pusztította őket; és megverte őket fekélyekkel, Asdódot és határait.
7 Mikor azért látták az asdódbeliek,
hogy így van a dolog, mondták: Ne maradjon nálunk Izrael Istenének ládája, mert kemény az Ő keze rajtunk és
Dágonon, a mi istenünkön.
8 Elküldtek tehát és összegyűjtötték
a filiszteusok minden fejedelmeit, és
mondták: Mit csináljunk Izrael Istenének ládájával? Azok pedig feleltek: Vigyék Gáthba az Izrael Istenének ládáját. És elvitték Izrael Istenének ládáját.
9 És történt azután, ahogy körbevitték,
az ÚR keze igen nagy nyomorúságára
lett a városnak, és megverte a város lakosait kicsitől fogva nagyig, és az alfelükön fekélyek támadtak.
10 Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba. És amikor Ekronba jutott az Isten ládája, felzúdultak az
ekronbeliek, ezt mondva: Rám hozták
Izrael Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet.
11 Azért elküldtek, és összegyűjtötték
a filiszteusok minden fejedelmeit, és
mondták: Küldjétek el Izrael Istenének
ládáját, hogy térjen vissza helyére, és
Az Isten megharagszik a filiszteusokra ne öljön meg engem és az én népemet.
az Ő ládája miatt, ezért a bálványis- Mert halálos rémület volt az egész vátenüket megrontja, és a föld népét nagy rosban; igen súlyos volt ott Isten keze.
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5

6
Zsolt
78,66;

1 Sámuel 5. 6.
12 És azok az emberek akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az
égig.

6

A filiszteusok a papok tanácsából hét
hónap után szekérre teszik Isten ládáját, ajándékokkal együtt hazaengedik, de
amikor a Beth-Semes városbeliek nem becsülték meg, igen nagy büntetést kaptak Istentől, elküldik ezért onnan a ládát
Kirjáth-Jearimba.

6
2Móz
12,31;

1 És az ÚR ládája hét hónapig volt a
filiszteusok földjén.
2 Akkor szólították a filiszteusok a papokat és varázslókat, ezt mondva: Mit
tegyünk az ÚR ládájával? Mondjátok
meg nekünk, hogyan küldjük a helyére?
3 Azok pedig feleltek: Ha elkülditek
Izrael Istenének ládáját, ne küldjétek
azt üresen, hanem hozzatok neki áldozatot a ti bűnötökért; akkor meggyógyultok, és megtudjátok miért nem
távozik el az Ő keze rólatok.
4 És mondták: Micsoda az az áldozat, melyet a bűneinkért kell hoznunk neki? Azok pedig feleltek: A
filiszteusok fejedelmeinek száma szerint öt fekélyforma arany és öt aranyegér, mert ugyanazon csapás van mindeneken, a ti fejedelmeiteken is.
5 Csináljátok meg azért fekélyeitek
képmását és egereitek képmását, melyek pusztítják a földet, és így adjatok
Izrael Istenének dicsőséget, talán megkönnyebbül az Ő keze rajtatok, és a ti
isteneteken és földeteken.
6 Miért keményítenétek meg szíveiteket, mint megkeményítették szívüket az egyiptombeliek és a fáraó? Vagy
nem úgy volt, hogy amint megmutatta rajtuk hatalmát, elbocsátotta őket,
hogy elmenjenek?
7 Most azért vegyetek és készítsetek
egy új szekeret és két borjas tehenet,
melyeken még nem volt járom; és fogjátok be a szekérbe a teheneket, borjaikat pedig vigyétek el tőlük haza;
8 És vegyétek az ÚR ládáját, és tegyétek a szekérre; az aranyszerszámokat
pedig, melyeket bűnötökért való áldozatul hoztok neki, tegyétek egy táskában az oldalára, és bocsássátok el,
hadd menjen el.

9 És nézzetek utána, hogy ha az Ő határának útján Béth-Semes felé tart, akkor Ő szerezte nekünk ezt a nagy bajt;
ha pedig nem, akkor megtudjuk, hogy
nem az Ő keze sújtott minket, hanem
csak véletlen volt az ami velünk történt.
10 Úgy cselekedtek azért az emberek;
és vettek két borjas tehenet, és befogták a szekérbe, borjaikat pedig berekesztették otthon.
11 És feltették az ÚR ládáját a szekérre és a táskát az aranyegerekkel és fekélyeik képmásával.
12 A tehenek pedig egyenesen a BéthSemes felé vivő úton mentek; egy úton
mentek, folytonosan bőgve, és sem
jobbra, sem balra nem tértek le. És a
filiszteusok fejedelmei utánuk mentek
Béth-Semes határáig.
13 A béth-semesbeliek pedig búzaaratással foglalkoztak a völgyben, és felemelve szemeiket, meglátták a ládát:
és örvendeztek, hogy látták.
14 A szekér pedig eljutott a BéthSemesből való Józsué mezejére, és ott
megállt. Volt ott egy nagy kő, és felvagdalták a szekér fáit, és a teheneket
megáldozták az ÚRnak egészen elégő
áldozatul.
15 Akkor a léviták levették az ÚR ládáját és a táskát, amely mellette volt,
melyben az aranyszerszámok voltak, és a nagy kőre helyezték. A béthsemesbeli emberek pedig azon a napon egészen elégő áldozattal és egyéb
áldozattal is áldoztak az ÚRnak.
16 És mikor a filiszteusok öt fejedelme ezt látta, visszatért azon a napon
Ekronba.
17 Az aranyfekélyek pedig, melyeket a
filiszteusok bűnért való áldozatul hoztak az ÚRnak, ezek: egyet Asdódért,
egyet Gázáért, egyet Askelonért, egyet
Gáthért, egyet Ekronért.
18 Az aranyegerek pedig a filiszteusok
minden városainak száma szerint voltak, melyek az öt fejedelem alá tartoztak, a kerített városoktól a kerítetlen
helységekig. És bizonyság az a nagy
kő, amelyre az ÚR ládáját helyezték,
mind a mai napig, a Béth-Semesből
való Józsué mezején.
19 És megverte pedig az ÚR a béthsemesbelieket, mivel az ÚR ládájába
tekintettek. Megvert pedig a nép közül
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1 Sámuel 6. 7. 8.
ötvenezer és hetven embert. És a nép
szomorkodott, hogy az ÚR ilyen nagy
csapással sújtotta a népet.
20 Mondták azért a béth-semesbeliek:
Kicsoda állhat meg e szent ÚR Isten
előtt? És kihez menjen el tőlünk?
21 Követeket küldtek akkor KirjáthJeárim lakosaihoz, ezt mondva: A
filiszteusok visszahozták az ÚR ládáját, gyertek el, és vigyétek el azt magatokhoz.

7

Beth-Semesből elviszik Isten ládáját
Kirjáth-Jearimba, ahol az egészen húsz
esztendeig áll, az Abinádáb házánál. Sámuel próféta intéséből az izraeliták megtérnek Istenhez, és vele megbékélnek. Azután megverik a filiszteusokat, és megszabadítják a városokat, melyeket azok elvettek tőlük.

1
2Sám 6,4;

3
5Móz 6,13;
5Móz
10,20;
Mt 4,10;
Lk 4,8;

1 És eljöttek a kirjáth-jeárimbeliek,
és felvitték az ÚR ládáját, és bevitték
Abinádáb házába, mely a dombon volt;
és Eleázárt, az ő fiát az ÚR ládájának
őrzésére rendelték.
2 És attól a naptól fogva, amelyen
Kirjáth-Jeárimban hagyták a ládát,
sok idő eltelt, tudniillik húsz esztendő. És Izrael egész háza siránkozott az
ÚRhoz.
3 Sámuel pedig szólt Izrael egész házához, ezt mondva: Ha ti teljes szívetekből meg akartok térni az ÚRhoz, távolítsátok el magatok közül az idegen
isteneket és Astarótot, és szíveiteket
készítsétek el az ÚRnak, és csak neki
szolgáljatok: akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből.
4 Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és egyedül csak
az ÚRnak szolgáltak.
5 Akkor Sámuel mondta: Gyűjtsétek
össze egész Izraelt Mispába, és imádkozom értetek az ÚRhoz.
6 Összegyűltek azért Mispában, és vizet merítve kiöntötték az ÚR előtt; és
böjtöltek azon a napon, és így szóltak
ott: Vétkeztünk az ÚR ellen. És így ítélte Sámuel Izrael fiait Mispában.
7 Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek
Mispában, feljöttek a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen. És mikor ezt meghallották Izrael fiai, megrémültek a
filiszteusoktól.
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8 És mondták Izrael fiai Sámuelnek:
Ne szűnj meg értünk könyörögni a mi
URunkhoz Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből.
9 Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és megáldozta azt egészen elégő
áldozatul az ÚRnak. És fohászkodott
Sámuel Izraelért az ÚRhoz, és az ÚR
meghallgatta őt.
10 És mikor Sámuel az égőáldozatot
végezte, eljöttek a filiszteusok, hogy
Izrael ellen harcoljanak. Az ÚR pedig
mennydörgéshez hasonló szóval kiáltott azon a napon a filiszteusok felett,
és annyira megzavarta őket, hogy megverettek Izrael előtt.
11 Akkor kijöttek Izrael emberei
Mispából, és üldözték a filiszteusokat
és egészen Bethkáron aljáig verték
őket.
12 Sámuel pedig vett egy követ, és felállította Mispa és Sén között, és ÉbenHáézernek nevezte el, mert mondta:
Mindeddig megsegített minket az ÚR!
13 És megaláztattak a filiszteusok, és
nem mentek többé Izrael határára. És
az ÚR keze a filiszteusok ellen volt Sámuel teljes életében.
14 És visszavette Izrael a városokat,
amelyeket a filiszteusok elvettek Izraeltől, Ekrontól fogva Gáthig, és az
ő határukat megszabadította Izrael a
filiszteusok kezéből. És békesség lett
Izrael és az emoreusok között.
15 Sámuel pedig életének minden napjaiban ítélte Izraelt.
16 És elment esztendőnként, és bejárta Béthelt, Gilgált és Mispát, és ítéletet
hozott Izrael felett mindezeken a helyeken.
17 Azután visszatért Rámába, mert
ott volt az ő háza, és ott is ítéletet hozott Izrael felett; és oltárt épített ott az
ÚRnak.

8

Sámuel az ő fiait teszi a maga helyébe
bírákká Izrael népén, akik mikor az ő
atyjuk nyomát nem követik, és az Isten népét nem jól igazítják, a község ezért Sámueltől királyt kér. Megmondja nekik Sámuel
a király jussát, azaz igazságát.
1 És mikor Sámuel megvénült, a fiait
tette bírákká Izrael felett.
2 Elsőszülött fiának Joel volt a neve, és

10
Józs 10,10;

12
1Sám 4,1;

17
1Sám 8,4;

1 Sámuel 8. 9.
3
2Móz
18,21;
5Móz
16,19;

5
Hós 13,10;
ApCsel
13,21;
6
1Sám
12,17;

a másodiknak Abia, akik Beérsebában
bíráskodtak.
3 De fiai nem jártak az ő útjain, hanem
a telhetetlenség után indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az
igaz ítéletet.
4 Összegyűltek azért Izrael minden
vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába.
5 És mondták neki: Íme te megvénültél, és fiaid nem járnak útjaidon; most
azért válassz nekünk királyt, aki ítéljen
felettünk, mint minden népnél szokás.
6 Azonban Sámuelnek nem tetszett
a beszéd, hogy azt mondták: Adj nekünk királyt aki ítéljen felettünk. És
könyörgött Sámuel az ÚRhoz.
7 És mondta az ÚR Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben
amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjak rajtuk.
8 Mindazon cselekedetek szerint,
amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket
Egyiptomból, egészen a mai napig
(hogy elhagytak engem és idegen isteneknek szolgáltak): veled is aszerint
cselekszenek.
9 Most azért hallgass a szavukra; de
tégy ellenük bizonyságot, és add tudtukra a király hatalmát, aki uralkodni
fog felettük.
10 És Sámuel megmondta az ÚR minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kért.
11 És mondta: A királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma: fiaitokat elveszi és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és szekere
előtt futnak.
12 Ezredesekké teszi őket, és hadnagyokká ötven ember felett; velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti
aratását, készítteti hadi szerszámait és
harci szekereihez az eszközöket.
13 Lányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek.
14 Elveszi legjobb szántóföldjeiteket,
szőlőhegyeiteket és olajfás kertjeiteket,
és szolgáinak adja.
15 Veteményeiteket és szőlőiteket
megdézsmálja, és főbb embereinek és
szolgáinak adja.
16 Elveszi szolgáitokat, szolgálólányaitokat, legszebb ifjaitokat és szamarai-

tokat, és a maga dolgát végezteti azokkal.
17 Barmaitokat megdézsmálja, és ti
szolgái lesztek neki.
18 És panaszkodni fogtok annak idején
királyotok miatt, akit magatok választottatok, de akkor az ÚR nem fog meghallgatni titeket.
19 A nép azonban nem akart Sámuel
szavára hallgatni, és mondták: Nem!
hanem király legyen felettünk.
20 És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a
mi harcainkat.
21 És miután Sámuel meghallgatta a
népnek minden szavát, megmondta
azokat az ÚRnak.
22 És mondta az ÚR Sámuelnek: Hallgass a szavukra, és adj nekik királyt.
És Sámuel mondta Izrael férfiainak:
Menjetek el haza, ki-ki az ő városába.

9

Saul, Kisnek fia, keresi az ő atyjának
elveszett szamarát. Sámuelhez megy,
hogy azok felől tudakozódjon, és Sámuel
megmondja neki, hogy Istentől kiválasztatott a királyságra. Megvendégeli Sámuel Sault, és utána többet beszél vele a királyságról.

1 És volt egy ember a Benjámin nemzetségéből, akinek Kis volt a neve, Abiel
fia, aki Séror fia, aki Bekoráth fia, aki
Afiákh fia, aki Benjámin házából való
volt; igen erős ember volt.
2 És volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és
szép; nála Izrael fiai közül senki sem
volt szebb; vállától felfelé magasabb
volt az egész népnél.
3 És elvesztek Kisnek, a Saul atyjának
szamarai, és mondta Kis Saulnak, az
ő fiának: Vegyél magad mellé egyet a
szolgák közül, és kelj fel, menj el, keresd meg a szamarakat.
4 És bejárta az Efraim hegységét, és
bejárta Salisa földjét, de nem találták
meg; és bejárták Sáálim földjét, de nem
voltak ott; és bejárta Benjámin földjét,
de nem találták meg.
5 Mikor pedig a Suf földjére jutottak,
mondta Saul a szolgájának, aki vele
volt: Gyere, térjünk vissza, nehogy
atyám elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjon.
6 Az pedig mondta neki: Íme az Isten
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1
1Sám
14,51;
1Krón
8,30-33;

1 Sámuel 9. 10.

9
1Móz
25,22;
Ésa 29,10;
Mik 3,7;

12
1Sám 16,2;
1Kir 3,2-4;

15
1Sám 15,1;

embere most e városban van, és az az
ember tiszteletben áll; mindaz amit
mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk
is a mi utunkat, hogy merre menjünk.
7 És mondta Saul a szolgájának: Elmehetünk oda, de mit vigyünk ennek az
embernek? mert a kenyér elfogyott tarisznyánkból, és nincs mit vigyünk
ajándékba az Isten emberének; mi van
nálunk?
8 A szolga pedig felelt ismét Saulnak,
és mondta: Íme van nálam egy ezüst
siklus negyedrésze, odaadom ezt az Isten emberének, hogy megmondja nekünk a mi utunkat.
9 Régen Izraelben azt mondták, mikor valaki elment Istent megkérdezni:
Gyertek, menjünk el a nézőhöz; mert
akit most prófétának neveznek, régen
nézőnek hívták.
10 És Saul mondta a szolgájának: Helyesen beszélsz; gyere, menjünk el. Elmentek azért a városba, ahol az Isten
embere volt.
11 Amint pedig a város felhágóján
mentek, lányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek ki, és mondták nekik: Itt van a néző?
12 És azok feleltek nekik, és mondták:
Igen, ott van előtted, siess azért, mert
ma jött a városba, mivel ma lesz a nép
lakodalma ezen a hegyen.
13 Amint a városba mentek, azonnal megtaláljátok, mielőtt felmenne a
hegyre, hogy egyen, mert a nép nem
eszik addig, míg ő el nem jön, mivel az
áldozatot ő áldja meg, és azután esznek a meghívottak. Azért most menjetek fel, mert éppen most fogjátok őt
megtalálni.
14 Felmentek azért a városba. És mikor
a városban mentek, íme akkor jött ki
Sámuel velük szemben, hogy a hegyre felmenjen.
15 És az ÚR kijelentette Sámuel füleibe, egy nappal azelőtt, hogy Saul eljött, ezt mondva:
16 Holnap ilyenkor küldök hozzád
egy embert a Benjámin földjéről, és
kend fel őt fejedelemül az én népem,
Izrael felett, hogy megszabadítsa az én
népemet a filiszteusok kezéből, mert
megtekintettem az én népemet, mivel
felhatott az ő kiáltása hozzám.
17 Mikor pedig Sámuel meglátta Sault,
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szólt neki az ÚR: Íme ez az az ember
akiről szóltam neked, ő uralkodjon az
én népem felett.
18 Akkor Saul a kapu alatt Sámuelhez
közeledett és mondta: Ugyan mondd
meg nekem, hol van itt a néző háza?
19 Sámuel pedig felelt Saulnak, és
mondta: Én vagyok az a néző; menj
fel előttem a hegyre, és egyetek ma velem, reggel pedig elbocsátalak téged,
és megmondom neked mindazt ami
szívedben van.
20 A szamarak miatt pedig, melyek tőled ezelőtt három nappal elvesztek, ne
aggódj, mert megtalálták. És kié lesz
mindaz ami Izraelben becses? Vagy
nem a tiéd és a te atyád egész házáé?
21 És Saul felelt, és mondta: Nem
benjáminita vagyok-e én, Izrael legkisebb törzséből való? És nem az én
nemzetségem a legkisebb-e Benjámin
törzsének nemzetségei között? Miért
szólsz tehát hozzám ilyen módon?
22 Akkor Sámuel megfogta Sault és a
szolgáját, és bevezette őket az étkezőhelyre; és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy harmincan voltak.
23 És mondta Sámuel a szakácsnak:
Hozd elő azt a darabot amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam,
hogy tartsd magadnál.
24 Akkor a szakács felhozta a combot
és ami rajta volt, és Saul elé tette. És ő
mondta: Itt a megmaradt rész, vedd
magad elé és egyél, mert erre az időre tették el számodra, mikor mondtam: Meghívtam a népet. Evett azért
Saul azon a napon Sámuellel.
25 És miután lejöttek a hegyről a városba, a felházban beszélgetett Saullal.
26 És korán felkeltek. Történt ugyanis,
hogy hajnalhasadatkor kiáltott Sámuel Saulnak a felházba, ezt mondva: Kelj
fel, hogy elbocsássalak téged. És felkelt Saul, és kimentek ketten, ő és Sámuel az utcára.
27 Mikor pedig lementek a város végére, Sámuel mondta Saulnak: Mondd
meg a szolgának, hogy menjen előre előttünk – és előre ment –, te pedig
most állj meg, hogy megmondjam neked az Isten beszédét.

10

Sámuel, királlyá keni Sault az Isten
parancsolata szerint és az ő elhívását

1 Sámuel 10.
megerősíti. Azután Mispában az ország
egyszerű gyűlésében először Isten nevében
a nép előtt panaszkodik, és miután sorsvetéssel a királyt kiválasztják, a nép elé állítja azt, akinek a közösség Istentől jót kíván.
1
ApCsel
13,21;

4
Bír 18,15;
5
4Móz
11,25;
1Krón
16,39;

8
1Sám 13,8;

10
1Sám
19,20;

1 Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és a fejére töltötte, és megcsókolta őt, és mondta: Nem úgy van-e,
hogy fejedelemmé kent fel az ÚR téged az Ő öröksége felett?
2 Mikor azért te most elmész tőlem, találkozni fogsz két emberrel a Rákhel
sírja mellett, Benjámin határában,
Selsáhnál, akik azt mondják neked:
Megtalálták a szamarakat, melyeknek
keresésére indultál; és íme atyád felhagyott már a szamarakkal, és miattatok
aggódik, ezt mondva: Mit tegyek a fiamért?
3 És mikor onnan tovább mész és a
Thábor síkságára jutsz, három ember fog téged ott találni, akik Béthelbe
mennek fel Istenhez; az egyik három
gidát visz, a másik három egész kenyeret visz, és a harmadik egy tömlő
bort visz.
4 És azok békességesen köszöntenek
téged, és két kenyeret adnak neked; te
pedig vedd el azokat kezükből.
5 Azután eljutsz az Isten hegyére, ahol
a filiszteusok előőrsei vannak. Mikor
pedig bemész oda a városba, a próféták seregével fogsz találkozni, akik a
hegyről jönnek le, előttük lant, dob, síp
és hárfa lesz, és ők maguk prófétálnak.
6 Akkor az ÚR Szelleme rád fog szállni, és velük együtt fogsz prófétálni, és
más emberré leszel.
7 Mikor pedig mindezek a jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért
mindazt ami csak kezed ügyébe esik,
mert az Isten veled van.
8 Most azért menj le előttem Gilgálba,
és íme én lemegyek hozzád, hogy égőáldozatot áldozzam és hálaáldozatot
hozzak. Hét napig várakozz amíg hozzád megyek, és akkor tudtodra adom,
hogy mit cselekedj.
9 És úgy lett, hogy amint hátrafordult,
hogy Sámueltől eltávozzon, elváltoztatta Isten az ő szívét, és azon a napon
beteljesedtek mindazok a jelek.
10 És mikor elmentek arra a hegyre,
íme vele szembe jött a próféták serege,

és az Isten Szelleme rászállt, és prófétált közöttük.
11 És mindazok akik ismerték őt azelőtt, mikor látták, hogy íme a prófétákkal együtt prófétál, mondta a nép
egymás közt: Mi lelte Kisnek fiát?
Vagy Saul is a próféták között van?
12 És felelt egy közülük, és mondta:
Ugyan kicsoda az ő atyjuk? Azért lett
példabeszéddé: Vagy Saul is a próféták között van?
13 És mikor elvégezte a prófétálást, felment a hegyre.
14 Saul nagybátyja pedig mondta neki
és a szolgájának: Hol jártatok? És ő
mondta: A szamarakat kerestük, de
mivel sehol sem láttuk, Sámuelhez
mentünk.
15 Akkor mondta Saulnak a nagybátyja: Ugyan mondd meg nekem, mit
mondott nektek Sámuel?
16 És mondta Saul a nagybátyjának:
Nyilván megmondta nekünk, hogy a
szamarakat megtalálták. De amit Sámuel a királyságról mondott, nem
mondta el neki.
17 És összehívta Sámuel a népet
Mispába az ÚRhoz.
18 És mondta Izrael fiainak: Így szól
Izrael URa Istene: Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, és én szabadítottalak
meg titeket az egyiptombeliek kezéből
és mindazoknak az országoknak kezéből, melyek sanyargattak titeket.
19 Ti pedig most megvetettétek a ti Isteneteket, aki megszabadított titeket
minden bajaitokból és nyomorúságaitokból; és azt mondtátok neki: Adj nekünk királyt. Most azért álljatok az ÚR
elé a ti nemzetségeitek és ezreitek szerint.
20 És mikor előállította Sámuel Izrael minden nemzetségét, kiválasztatott
sors által a Benjámin nemzetsége.
21 Akkor előállította a Benjámin nemzetségét az ő háznépei szerint, és kiválasztatott a Mátri háznépe, azután kiválasztatott Saul, Kisnek fia; és keresték őt, de nem találták meg.
22 Megkérdezték azért ismét az URat:
Vajon eljön-e ide az az ember? És az
ÚR mondta: Íme, ő a holmik közé rejtőzött el.
23 Akkor elfutottak és előhozták őt onnan. És mikor a nép közé állt, kimagas301
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lott az egész nép közül vállától kezdve felfelé;
24 És Sámuel mondta az egész népnek:
Látjátok akit az ÚR választott? hogy
nincs hozzá hasonló az egész nép között! Akkor felkiáltott az egész nép, és
mondta: Éljen a király!
25 Sámuel pedig előadta a nép előtt a
királyság jogát, és beírta egy könyvbe, és letette az ÚR elé. És elbocsátotta Sámuel az egész népet, mindenkit a
maga házához.
26 Azután Saul is elment haza Gibeába,
és vele ment a sokaság, akiknek szívét
Isten megindította.
27 Az álnokság fiai azonban ezt mondták: Mit segíthet ez rajtunk? és semminek állították őt és ajándékot nem vittek neki. Ő pedig olyan volt, mintha
semmit sem hallott volna.

11

Az ammoniták fejedelme, Náhás,
megszállja a Jábes-Gileád városát.
Megsegíti őket Saul és megveri az ellenséget, ezért a nép újonnan megválasztja Sault királynak.

7
Bír 20,1;

1 És feljött az ammonita Náhás,
és tábort járt Jábes-Gileád ellen. A
jábesbeliek pedig mondták mindnyájan Náhásnak: Köss velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked.
2 És mondta nekik az ammonita
Náhás: Úgy kötök veletek szövetséget,
ha kivágatom mindnyájatok jobb szemét, és ezt egész Izrael gyalázatára tehetem.
3 Jábes vénei pedig mondták neki: Engedj nekünk hét napot, hogy követeket
küldjünk Izrael minden határára; és ha
senki sem segít meg minket, akkor kimegyünk hozzád.
4 Elmentek azért a követek Saulhoz
Gibeába, és elmondták e beszédeket a
nép füle hallatára. És az egész közösség felemelte a szavát, és sírtak.
5 Saul pedig éppen a mezőről jött a
barmok után; és mondta Saul: Mi történt a néppel, hogy sírnak? És elmondták neki a jábesbeliek beszédeit.
6 És mikor hallotta ezeket a beszédeket, az Isten Szelleme Saulra szállt, és
az ő haragja nagyon felgerjedt.
7 És vett egy pár ökröt és feldarabolta azokat, és a követektől elküldte Izrael minden határára, ezt mondva: Aki
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nem vonul Saul után és Sámuel után,
annak ökreivel így cselekszenek. És az
ÚR félelme szállt a népre, és kivonultak mind egy szálig.
8 És megszámlálta őket Bézekben. És
Izrael fiai háromszázezren voltak, a
júdabeliek pedig harmincezren.
9 És mondták a követeknek akik
odamentek: Így szóljatok a jábesgileádbelieknek: Holnap, amikor a
nap felmelegszik, megszabadultok. És
elmentek a követek és megmondták a
jábesbelieknek, és ők örvendeztek.
10 Mondták azért a jábesbeliek: Holnap kimegyünk hozzátok, hogy egészen úgy cselekedjetek velünk ahogy
nektek jónak tetszik.
11 Másodnap pedig Saul a népet három seregre osztotta, és kora hajnalban a táborra ütöttek, és mindaddig
verték Ammont amíg a nap felmelegedett; akik pedig megmaradtak úgy
szétszórattak, hogy kettő sem maradt
közülük együtt.
12 Akkor a nép mondta Sámuelnek:
Kicsoda volt az aki mondta: Saul fog
rajtunk uralkodni? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket!
13 Saul azonban azt mondta: Senkit
se öljetek meg a mai napon, mert ma
szerzett az ÚR szabadulást Izraelnek.
14 Sámuel pedig mondta a népnek:
Gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot.
15 Elment azért az egész nép Gilgálba,
és ott az ÚR előtt Gilgálban királlyá
tették Sault; és ott hálaáldozatot áldoztak az ÚR előtt, és felette örvendezett
ott Saul, és Izrael egész népe.

12

Miután a sokaság Jábes-Gileádtól
Gilgába gyűlt volna, Sámuel mind
az egész sokaság előtt és a király előtt megemlékezik az ő ártatlan életéről melyet viselt, és gondviseléséről teljes bírósága
alatt. Azután feddi a népet az Isten elleni
hálátlansága miatt, és mennyei jellel megrettenti őket. Azután megtérésre inti őket
és az istentiszteletben az állhatatosságra.
1 És mondta Sámuel az egész Izraelnek: Íme meghallgattam szavaitokat
mindenben, valamit nekem mondtatok, és királyt választottam nektek.
2 És most íme a király előttetek jár. Én
pedig megvénültem és megőszültem,
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1Sám
10,27;

1 Sámuel 12.

8
1Móz 46,5;
2Móz 2,23;
2Móz 3,10;

9
Bír 3,12;
Bír 4,2;
Bír 10,7;

11
Bír 6,14;
Bír 10,3;
Bír 11,15;

12
1Sám 8,5;
1Sám 8,19;

13
1Sám
10,19;

és az én fiaim íme, köztetek vannak, és
én is előttetek jártam ifjúságomtól fogva mind a mai napig.
3 Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az ÚR előtt és az ő felkentje
előtt: kinek vettem el az ökrét, és kinek vettem el a szamarát, és kit csaltam meg, kit sanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunyjak? és visszaadom nektek.
4 Ők pedig feleltek: Nem csaltál meg
minket, nem sanyargattál minket, és
senkitől semmit el nem fogadtál.
5 És ő mondta nekik: Legyen bizonyság az ÚR ellenetek, és bizonyság az ő
felkentje ezen a napon, hogy semmit
sem találtatok kezemben! Ők pedig
mondták: Legyen bizonyságul.
6 És mondta Sámuel a népnek: Igen, az
ÚR, aki rendelte Mózest és Áront, és
aki kihozta atyáitokat Egyiptom földjéről!
7 Most azért álljatok elő, hadd perlekedjem veletek az ÚR előtt az ÚR minden igazságai felől, amelyeket cselekedett veletek és a ti atyáitokkal.
8 Miután Jákob Egyiptomba ment,
atyáitok az ÚRhoz kiáltottak, és az ÚR
elküldte Mózest és Áront, akik kihozták atyáitokat Egyiptomból, és letelepítették erre a helyre.
9 És elfeledkeztek az ő URukról Istenükről, azért adta őket Siserának, a
Hásor serege vezérének kezébe, és a
filiszteusok kezébe és Moáb királyának kezébe, és azok harcoltak ellenük.
10 Akkor kiáltottak az ÚRhoz, és
mondták: Vétkeztünk, mert elhagytuk
az URat, és szolgáltunk a Baáloknak és
Astarótnak; most azért szabadíts meg
minket ellenségeinknek kezéből, és neked szolgálunk.
11 És elküldte az ÚR Jerubbaált és
Bédánt és Jeftét és Sámuelt, és megszabadított titeket mindenfelől ellenségeitek kezéből, és biztonságban laktatok.
12 Mikor pedig láttátok, hogy Náhás,
az Ammon fiainak királya ellenetek
jött, azt mondátok nekem: Semmiképpen nem, hanem király uralkodjon felettünk, holott csak a ti URatok Istenetek a ti királyotok.
13 Most azért itt a király akit választottatok, akit kértetek. Íme az ÚR királlyá
tette rajtatok.

14 Hogyha az URat félitek, és neki
szolgáltok; engedelmeskedtek szavának és az ÚR szája ellen nem lesztek engedetlenek, és mind ti, mind pedig a király aki felettetek uralkodik, az
URat, a ti Isteneteket követitek: megtartattok.
15 Ha pedig nem hallgattok az ÚR szavára, és engedetlenek lesztek az ÚR
szava ellen: az ÚR keze lesz ellenetek,
ahogyan a ti atyáitok ellen.
16 Most is azért álljatok meg, és lássátok meg azt a nagy dolgot, amelyet az
ÚR visz véghez szemeitek előtt.
17 Nem búzaaratás van-e most? Kiáltani fogok az ÚRhoz, és Ő mennydörgést és esőt ad, hogy megtudjátok és
meglássátok milyen nagy a ti gonoszságotok, melyet cselekedtetek az ÚR
szemei előtt, mikor királyt kértetek
magatoknak.
18 Kiáltott azért Sámuel az ÚRhoz,
és az ÚR mennydörgést és esőt adott
azon a napon. És az egész nép nagyon
megrettent az ÚRtól és Sámueltől.
19 És mondta az egész nép Sámuelnek:
Könyörögj szolgáidért a te URadnak
Istenednek, hogy meg ne haljunk, mert
minden bűneinket csak öregbítettük
azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk
magunknak.
20 És mondta Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ha már mindezt a gonoszságot
véghez vittétek, most ne távozzatok el
az ÚRtól, hanem az ÚRnak szolgáljatok teljes szívetekből.
21 Ne térjetek el a hiábavalóságok
után, amelyek nem használnak, meg
sem szabadíthatnak, mert hiábavalóságok azok.
22 Mert nem hagyja el az ÚR az Ő népét, az Ő nagy nevéért; mert tetszett
az ÚRnak, hogy titeket a maga népévé válasszon.
23 Sőt tőlem is távol legyen, hogy az
ÚR ellen vétkezzem és felhagyjak az
értetek való könyörgéssel; hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz
útra.
24 Csak féljétek az URat, és szolgáljatok neki hűségesen, teljes szívetekből,
mert látjátok milyen nagy dolgot cselekedett veletek.
25 Ha pedig folytonosan rosszat cselekszetek: mind ti, mind királyotok elvesztek.
303

14
5Móz 1,26;

1 Sámuel 13.

13

Saul és Jonathán megveri a
filiszteusokat. Saul nem várja meg
Sámuelt az áldozatra, hanem Isten parancsolata ellenére áldozik, mely dologért Isten megveti őt, és Sámuel megmondja az ő
királyságának romlását.

1 Mikor Saul már egy esztendeje uralkodott, és mikor az Izrael felett két esztendeig uralkodott,
2 Választott Saul magának Izrael közül
háromezer embert, és kétezer Saullal
volt Mikmásban és Béthel hegységén,
ezer pedig Jonathánnal volt Gibeában,
Benjámin városában; a nép többi részét
pedig elbocsátotta, kit-kit a maga hajlékába.
3 És Jonathán megverte a filiszteusok
előőrsét, mely a hegyen volt, és meghallották ezt a filiszteusok; Saul pedig
megfúvatta a trombitát az egész országban, ezt mondva: Hallják meg a
zsidók!
4 És meghallotta egész Izrael, hogy azt
mondták: Megverte Saul a filiszteusok
előőrsét, és gyűlöletessé vált Izrael a
filiszteusok előtt. A nép pedig egybegyűlt Saul mellé Gilgálba.
5 Összegyűltek a filiszteusok is, hogy
Izrael ellen harcoljanak; harmincezer
szekér és hatezer lovas volt, a nép pedig olyan sok volt, mint a tenger partján lévő föveny; és feljöttek és tábort
ütöttek Mikmásnál, Béth-Aventől keletre.
6 Mikor pedig Izrael férfiai látták,
hogy bajban vannak (mert szorongatták a népet): elrejtőzött a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé,
sziklahasadékokba és vermekbe.
7 És a zsidók közül némelyek átmentek a Jordánon, Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és
az egész nép reszketve utána sietett.
8 És várakozott hét napig, a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem
jött el Gilgálba, a nép pedig elszéledt
mellőle.
9 Akkor mondta Saul: Hozzátok ide az
égőáldozatot és a hálaáldozatokat. És
égőáldozatot tett.
10 És mikor elvégezte az égőáldozatot;
íme megérkezett Sámuel, és Saul elé
ment, hogy köszöntse őt.
11 És mondta Sámuel: Mit cselekedtél?! Saul pedig felelt: Mikor láttam,
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hogy a nép elszéledt mellőlem, és te
nem jöttél el a meghagyott időre, a
filiszteusok pedig összegyűltek már
Mikmásban,
12 Azt mondtam: Mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az
ÚR színe előtt még nem imádkoztam;
bátorságot vettem azért magamnak és
megáldoztam az égőáldozatot.
13 Akkor mondta Sámuel Saulnak:
Esztelenül cselekedtél; nem tartottad
meg a te URad Istened parancsolatát,
melyet parancsolt neked, pedig most
mindörökre megerősítette volna az ÚR
a te királyságodat Izrael felett.
14 Most azonban a te királyságod
nem lesz állandó. Keresett az ÚR magának szíve szerint való embert, akinek megparancsolta az ÚR, hogy
népe fejedelme legyen, mert te nem
tartottad meg amit az ÚR parancsolt
neked.
15 Felkelt ezután Sámuel és elment
Gilgálból Benjámin városába, Gibeába.
És Saul megszámlálta a körülötte található népet, mely mintegy hatszáz ember volt.
16 Saul pedig és az ő fia, Jonathán és a
körülöttük található nép Benjámin városában, Gibeában tartózkodott, és a
filiszteusok Mikmásnál táboroztak.
17 Akkor a filiszteusok táborából egy
dúló sereg vált ki három csapatban; az
egyik csapat az Ofra felé vivő útra fordult Suál földjének;
18 A másik csapat a Bethoron felé vivő
útra fordult; a harmadik csapat pedig
a határ felé vivő útra fordult, mely a
Sebóim völgyén át a pusztáig terjed.
19 És kovácsot egész Izrael földjén
nem lehetett találni, mert a filiszteusok
azt mondták: Ne csinálhassanak a zsidók szablyát vagy dárdát.
20 És egész Izraelnek a filiszteusokhoz
kellett lemenni, hogy megélesítse ki-ki
a maga kapáját, szántóvasát, fejszéjét
és sarlóját,
21 (Minthogy megtompultak a kapák,
szántóvasak, a háromágú villa és a fejszék) és hogy az ösztökét kiegyenesítsék.
22 Azért az ütközet napján az egész
népnél, mely Saullal és Jonathánnal
volt, sem szablya, sem dárda nem találtatott, hanem csak Saulnál és az ő fiánál Jonathánnál volt található.

19
Bír 5,8;

1 Sámuel 13. 14.
23 És a filiszteusok előőrse kijött 10 Ha pedig azt mondják: Gyertek fel
hozzánk, akkor menjünk fel, mert az
Mikmás szorosához.
ÚR kezünkbe adta őket. És ez legyen
Jonathán, Istentől indíttatva, mikor nekünk a jel.
az ő atyja Saul késik, a filiszteusok 11 Mikor pedig mindketten megmutáborára üt, és az ellenséget másodmagá- tatták magukat a filiszteusok előőrval megrettenti. Saul, az ő atyja, űzi a futó sének, mondták a filiszteusok: Íme a
ellenséget, és alkalmatlan tilalommal meg- zsidók kijődögélnek a barlangokból,
sérti a győzelmet. Az ő fiát, Jonathánt, meg ahova rejtőztek.
akarja öletni, aki nem tudta az ő atyja tilal- 12 És szóltak némelyek az előőrs emmát, és az ellen cselekedett. De megmen- berei közül Jonathánnak és az ő fegyti őt a nép. Azután Saul egyéb harcai van- verhordozójának, és mondták: Gyertek fel hozzánk, és mondunk nektek
nak felsorolva.
valamit. Akkor mondta Jonathán az
1 És történt egy napon, hogy Jonathán, ő fegyverhordozójának: Gyere fel utáa Saul fia azt mondta szolgájának, nam, mert az ÚR Izrael kezébe adta
aki az ő fegyverét hordozta: Gyere, őket.
menjünk át a filiszteusok előőrséhez, 13 És felmászott Jonathán négykézamely amott túl van; de atyjának nem láb, és utána az ő fegyverhordozója.
És hullottak Jonathán előtt, és fegyvermondta meg.
2 Saul pedig Gibea határában, a grá- hordozója is öldökölt utána.
nátfa alatt tartózkodott, mely Migron 14 És az első ütközet, melyben
nevű mezőn van; és a nép, mely vele Jonathán és fegyverhordozója mintegy húsz embert öltek meg, egy hold
volt, mintegy hatszáz ember volt.
3 És Ahija is, aki Silóban az efódot vise- földön egy fél barázda hossznyin volt.
li, Akhitob fia, az Ikábód testvérének, 15 És félelem támadt a táborban, a meFineás fiának, aki az ÚR papjának, Éli- zőn és az egész nép között; az előőrs
nek fia volt. És a nép nem tudta, hogy és a dúló sereg — azok is megrémültek — és a föld megrendült, és megréJonathán eltávozott.
4 A szorosok között pedig, melye- mült az Isten előtt.
ken keresztül akart menni Jonathán 16 És meglátták Saul őrei Benjámin váa filiszteusok előőrséhez, volt egy he- rosában, Gibeában, hogy a sokaság elgyes kőszikla innen, és volt egy hegyes széledt és vágattatott.
kőszikla túl felől. Az egyiknek Bocéc, a 17 Akkor mondta Saul a népnek, mely
vele volt: Nosza vegyétek számba a némásiknak pedig Sené volt a neve.
5 Az egyik sziklacsúcs északra volt, pet, és vizsgáljátok meg, ki ment el köMikmás átellenében, és a másik délre, zülünk; és amikor számba vették, íme,
Jonathán és az ő fegyverhordozója
Gibea átellenében.
6 És mondta Jonathán a szolgának, nem voltak ott.
aki a fegyverét hordozta: Gyere, men- 18 És mondta Saul Ahijának: Hozd elő
jünk át ezeknek a körülmetéletlenek- az Isten ládáját; mert az Isten ládája
nek előőrséhez, talán tenni fog az ÚR akkor Izrael fiainál volt.
értünk valamit, mert az ÚR előtt nincs 19 És történt, hogy amíg Saul a papakadály, hogy sok vagy pedig kevés pal beszélt, a filiszteusok táborában
mind nagyobb lett a zsibongás. Mondáltal szerezzen szabadulást.
7 És fegyverhordozója felelt neki: Tégy ta azért Saul a papnak: Hagyd abba
mindent a te szíved szerint; indulj amit kezdtél.
neki, íme én veled leszek kívánságod 20 És felkiáltott Saul és a nép mely vele
volt, és elmentek az ütközetre. Ott peszerint.
8 Jonathán pedig mondta: Nosza men- dig egyik a másik ellen harcolt, és igen
jünk fel ezekhez az emberekhez, és nagy zűrzavar lett.
21 És azok a zsidók is, akik mint azmutassuk meg magunkat nekik.
9 Ha azt mondják nekünk: Várjatok előtt is a filiszteusokkal voltak, s velük
meg amíg odaérkezünk hozzátok, ak- együtt feljöttek a táborba és körülötkor álljunk meg helyünkön, és ne men- te voltak, azok is Izrael népéhez csatjünk fel hozzájuk;
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lakoztak, mely Saul és Jonathán mellett volt.
22 És Izraelnek mindazok a férfiai akik
elrejtőztek Efraim hegységében, mikor
meghallották, hogy a filiszteusok menekültek, azok is üldözni kezdték őket
a harcban.
23 És megsegítette az ÚR azon a napon
Izraelt. És a harc Béth-Avenen túl terjedt.
24 És Izrael népe igen elepedt azon a napon, mert Saul esküvel kényszerítette
a népet, ezt mondva: Átkozott az, aki
estig kenyeret eszik, amíg bosszút állok ellenségeimen, azért az egész nép
semmit sem evett.
25 És az egész föld népe eljutott az erdőbe, ahol méz volt a föld színén.
26 Mikor pedig a nép bement az erdőbe, jóllehet folyt a méz, de senki sem
érintette kezét szájához, mert félt a nép
az eskü miatt.
27 Jonathán azonban nem hallotta,
hogy atyja megeskette a népet, és kinyújtotta a vessző végét amely a kezében volt, és bemártotta azt a lépes
mézbe, és kezét szájához vitte; és megvilágosodtak az ő szemei.
28 Szólt pedig valaki a nép közül, és
mondta: Atyád ünnepélyesen megeskette a népet, ezt mondva: Átkozott az,
aki csak kenyeret is eszik ma, és emiatt
a nép kimerült.
29 És mondta Jonathán: Atyám bajba vitte az országot; lássátok mennyire megvilágosodtak a szemeim, ahogy
ízleltem egy keveset ebből a mézből.
30 Hátha még a nép jót evett volna ma
ellenségei zsákmányából, melyet talált! Vajon nem lett volna akkor nagyobb a filiszteusok veresége?!
31 És megverték azon a napon a
filiszteusokat Mikmástól Ajálonig. És
a nép nagyon kimerült.
32 Akkor a nép a prédának esett, és
fogtak juhot, ökröt és borjúkat, és
megölték a földön, és vérestől megette a nép.
33 Megjelentették azért Saulnak, és
mondták: Íme a nép vétkezik az ÚR ellen, mert vérrel együtt eszik. Ő pedig
mondta: Hűtlenül cselekedtetek, gördítsetek azért most hozzám egy nagy
követ.
34 Mondta továbbá Saul: Menjetek el
mindenfelé a nép között, és mondjátok
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meg nekik, hogy mindenki a maga
ökrét és mindenki a maga juhát hozza hozzám, és itt öljétek meg és egyétek meg, és nem fogtok vétkezni az
ÚR ellen, vérrel együtt éve. Akkor elhozta az egész nép, kézzel fogva ki-ki
a maga ökrét azon éjjel, és ott megölték.
35 Saul pedig oltárt épített az ÚRnak;
azt az oltárt építette először az ÚRnak.
36 És mondta Saul: Menjünk le ezen az
éjjelen a filiszteusok után, és fosszuk
ki őket virradatig, és senkit se hagyjunk meg közülük. Azok pedig mondták: Ahogy neked tetszik, úgy cselekedj
mindent. De a pap azt mondta: Járuljunk ide az Istenhez.
37 És megkérdezte Saul az Istent: Lemenjek-e a filiszteusok után? Izrael kezébe adod-e őket? De ő nem felelt neki
azon a napon.
38 Mondta azért Saul: Gyertek ide
mindnyájan, a nép oszlopai, hogy
megtudjátok és meglássátok kiben volt
ma ez a bűn?
39 Mert él az ÚR, aki Izraelt oltalmazza, hogy ha fiamban, Jonathánban volna is, meg kell halnia; és az egész nép
közül senki sem felelt neki.
40 És mondta egész Izraelnek: Ti legyetek az egyik oldalon, én pedig és
az én fiam, Jonathán legyünk a másik
oldalon. És válaszolt a nép Saulnak:
Ahogy neked tetszik, úgy cselekedj.
41 Akkor szólt Saul az ÚRnak, Izrael
Istenének: Szolgáltass igazságot! És kiválasztatott Jonathán és Saul, a nép pedig megmenekült.
42 És mondta Saul: Vessetek sorsot közöttem és fiam, Jonathán között. És kiválasztatott Jonathán.
43 Akkor mondta Saul Jonathánnak:
Mondd meg nekem mit cselekedtél? Jonathán pedig elbeszélte neki, és
mondta: A pálca végével, mely kezemben volt, ízleltem egy keveset a mézből; itt vagyok, haljak meg!
44 És Saul mondta: Úgy cselekedjen az
Isten most és ezután is, hogy meg kell
halnod Jonathán.
45 A nép azonban mondta Saulnak:
Jonathán haljon meg, aki ezt a nagy
szabadulást szerezte Izraelben? Távol
legyen! Él az ÚR, hogy egyetlen hajszála sem esik le fejéről a földre, mert
Isten segítségével cselekedte ezt ma.
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Megváltotta azért a nép Jonathánt, és
nem halt meg.
46 Akkor Saul megtért a filiszteusok
üldözéséből; a filiszteusok pedig hazamentek a helyükre.
47 Miután tehát Saul átvette a királyságot Izrael felett, hadakozott minden ellenségeivel mindenfelé: Moáb
ellen és Ammon fiai ellen és Edom ellen és a cobeusok királyai ellen és a
filiszteusok ellen; és mindenütt ahol
megfordult, keményen cselekedett.
48 És sereget gyűjtve megverte
Amáleket, és megszabadította Izraelt
fosztogatói kezéből.
49 Saul fiai voltak pedig: Jonathán,
Jisvi és Málkisua; és két lányának
neve: az idősebbnek Méráb, és a kisebbnek neve Mikál.
50 És Saul feleségét Akhinóámnak hívták, aki Akhimaás lánya volt. Seregének vezetőjét pedig Abnernek hívták,
aki Saul nagybátyjának, Nérnek volt
a fia;
51 Mert Kis, a Saul atyja és Nér, az
Abner atyja, Abiel fiai voltak.
52 A filiszteusok elleni háború pedig
igen heves volt Saul egész életében;
azért, ahol csak látott Saul egy-egy
erős, vagy egy-egy bátor férfit, azt magához fogadta.

15

Megparancsolja Isten Saulnak, hogy
menjen az amálekitákra, és mind egy
szálig vágja le az állatokkal együtt. Saul
nem tartja meg az Isten parancsolatát,
mert elevenen megtartja a királyt és az állatok szebbik részét, amiért Isten őt megveti és Sámuel által megjelenti, hogy az országot másnak adja.

2
2Móz 17,8;
2Móz 17,14;
5Móz 25,17;

1 És mondta Sámuel Saulnak: Engem
küldött el az ÚR, hogy királlyá kenjelek fel téged az Ő népe, Izrael felett;
most azért figyelj az ÚR beszédének
szavára.
2 Így szól a Seregek URa: Megemlékeztem arról, amit Amálek Izraellel
cselekedett, hogy útját állta neki, mikor feljött Egyiptomból.
3 Most azért menj el és verd meg
Amáleket, és pusztítsátok el mindenét;
és ne kedvezz neki, hanem öld meg
mind a férfit, mind az asszonyt; mind
a gyermeket, mind a csecsemőt; mind

az ökröt, mind a juhot; mind a tevét,
mind a szamarat.
4 És összehívta Saul a népet, és megszámlálta őket Thélaimban, kétszázezer gyalogost, és Júdából tízezer embert.
5 És elment Saul Amálek városáig, és
megütközött ott egy völgyben.
6 És mondta Saul a keneusnak: Menjetek, távozzatok el, menjetek ki az
amálekiták közül, hogy velük együtt
téged is el ne veszítselek, mert te irgalmasságot cselekedtél Izrael minden fiaival, mikor Egyiptomból feljöttek. És
eltávozott keneus az amálekiták közül.
7 Saul pedig megverte Amáleket
Havilától fogva egészen addig, amerre Súrba mennek, mely Egyiptommal
szemben van.
8 És Agágot, az amálekiták királyát
élve elfogta, a népet pedig mind kardélre hányatta.
9 Saul és a nép azonban megkímélte
Agágot és a juhok javát, barmok kövérjeivel; a bárányokat és mindazt ami
jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen
dolog volt, mindazt elpusztították.
10 Akkor szólt az ÚR Sámuelnek, ezt
mondva:
11 Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és nem tartotta meg beszédeimet. Sámuel pedig
felháborodott és egész éjszaka kiáltott
az ÚRhoz.
12 És korán felkelt Sámuel, hogy reggel találkozzon Saullal; és hírül adták Sámuelnek, ezt mondva: Saul
Kármelbe ment, ott megállt, és azután
megfordult, és továbbment és lement
Gilgálba,
13 És amint Sámuel Saulhoz érkezett,
mondta neki Saul: Áldott vagy te az
ÚRtól! Én végrehajtottam az ÚR parancsolatát.
14 Sámuel azonban mondta: Micsoda
az a juhbégetés, mely füleimbe hat és az
az ökörbőgés, melyet hallok?
15 És mondta Saul: Az amálekitáktól
hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és ökröknek javát, hogy
megáldozza a te URadnak Istenednek;
a többit pedig elpusztítottuk.
16 Akkor mondta Sámuel Saulnak: Engedd meg, hogy megmondjam neked
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amit az ÚR mondott nekem az éjjel. Ő
pedig mondta neki: Beszélj.
17 Mondta azért Sámuel: Nemde kicsi
voltál te a magad szemei előtt is, mégis Izrael törzseinek fejévé lettél, és az
ÚR királlyá kent fel téged Izrael felett?!
18 És elküldött az ÚR téged az úton,
és azt mondta: Menj el, és pusztítsd el
az amálekitákat, akik vétkeztek; és hadakozz ellenük amíg megsemmisíted
őket.
19 Miért nem engedtél az ÚR szavának, és miért estél neki a prédának és
cselekedted azt ami bűnös az ÚR szemei előtt?
20 És felelt Saul Sámuelnek: Én bizonyára hallgattam az ÚR szavára, és
azon az úton jártam amelyre elküldött
engem az ÚR; és elhoztam Agágot, az
amálekiták királyát, és elpusztítottam
az amálekitákat.
21 A nép azonban elvette a prédából
a megsemmisítésre rendelt juhoknak és
ökröknek javát, hogy megáldozza a te
URadnak Istenednek Gilgálban.
22 Sámuel pedig mondta: Vajon kedvesebb-e az ÚR előtt az égő- és egyéb
áldozat, mint az ÚR szava iránt való
engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás
a kosok kövérénél!
23 Mert mint a varázslás bűne, olyan az
engedetlenség, és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel
te megvetetted az ÚR beszédét, Ő is
megvetett téged, hogy ne légy király.
24 Akkor mondta Saul Sámuelnek:
Vétkeztem, mert megszegtem az ÚR
szavát és a te beszédedet; de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra.
25 Most azért bocsásd meg az én vétkemet és térj vissza velem, hogy könyörögjek az ÚRnak.
26 Sámuel pedig mondta Saulnak:
Nem térek vissza veled, mert megvetetted az ÚR beszédét, és az ÚR is
megvetett téged, hogy ne légy király
Izrael felett.
27 És mikor megfordult Sámuel, hogy
elmenjen, ő megragadta felsőruhájának szárnyát, és leszakadt.
28 Akkor mondta neki Sámuel: A mai
napon elszakította tőled az ÚR Izrael királyságát, és felebarátodnak adta
azt, aki jobb nálad.
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29 Izrael erőssége pedig nem hazudik,
és semmit meg nem bán, mert nem
ember ő, hogy valamit megbánjon.
30 És ő mondta: Vétkeztem, de becsülj
meg engem népem vénei előtt és Izrael
előtt, és velem térj vissza, hogy imádjam a te URadat Istenedet.
31 Visszatért azért Sámuel Saullal, és
Saul imádta az URat.
32 Sámuel pedig mondta: Hozzátok
ide elém Agágot, Amálek királyát. És
Agág kényesen ment hozzá, és mondta Agág: Bizonyára eltávozott a halál
keserűsége.
33 És mondta Sámuel: Ahogyan a te
kardod asszonyokat tett gyermektelenekké, úgy legyen gyermektelenné
minden asszonyok felett a te anyád! És
darabokra vagdalta Sámuel Agágot az
ÚR előtt Gilgálban.
34 Ezután Sámuel elment Rámába, Saul pedig felment az ő házához
Gibeába, Saul városába.
35 És Sámuel nem látogatta meg többé
Sault egész halálának idejéig, de bánkódott Sámuel Saul miatt. Az ÚR pedig megbánta, hogy királlyá tette Sault
Izrael felett.

16

Sault megveri az Isten és Dávidot
választja a királyságra, Sámuel felkeni Dávidot olajjal. Sault a gonosz szellem elfoglalja, és gyötri őt. Dávidot elviszik Saulhoz, hogy előtte lantoljon, és ez
neki könnyebbségére lett.

1 És mondta az ÚR Sámuelnek: Ugyan
meddig bánkódsz még Saul miatt, holott én megvetettem őt, hogy ne uralkodjon Izrael felett? Töltsd meg a szarudat olajjal, és indulj el; elküldelek téged a Bethlehemben lakó Isaihoz, mert
fiai közül választottam magamnak királyt.
2 Sámuel pedig mondta: Hogyan menjek el!? Ha meghallja Saul, megöl engem. És mondta az ÚR: Vigyél magaddal egy üszőt, és azt mondd: Azért jöttem, hogy az ÚRnak áldozzam.
3 És hívd meg Isait az áldozatra, és én
tudtodra adom, hogy mit cselekedj, és
kend fel számomra azt akit mondok
neked.
4 És Sámuel megcselekedte amit az ÚR
mondott neki, és elment Bethlehembe.
A város vénei pedig megijedtek, és elé
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7
1Sám
10,23;
1Krón 28,9;
Zsolt 7,10;
Jer 11,20;
Jer 17,10;
Jer 20,12;

11
2Sám 7,8;
Zsolt 78,70;

12
1Sám
17,42;
Zsolt 45,3;
13
Zsolt
89,21;
ApCsel
7,46;
ApCsel
13,22;

menve mondták: Békességes-e a jöveteled?
5 Ő pedig felelt: Békességes; azért jöttem, hogy áldozzak az ÚRnak. Szenteljétek meg azért magatokat, és gyertek el velem az áldozatra. Isait és az
ő fiait pedig megszentelte, és elhívta
őket az áldozatra.
6 Mikor pedig bementek, meglátta Eliábot, és gondolta: Bizony az ÚR
előtt van az ő felkentje!
7 Az ÚR azonban mondta Sámuelnek: Ne nézd a külsejét, se termetének
nagyságát, mert megvetettem őt. Mert
nem azt nézem amit az ember; mert az
ember azt nézi ami szeme előtt van, de
az ÚR azt nézi ami a szívben van.
8 Szólította azért Isai Abinádábot,
és elvezette őt Sámuel előtt; ő pedig
mondta: Ez sem az akit az ÚR választott.
9 Elvezette azután előtte Isai Sammát;
ő pedig mondta: Ezt sem választotta
az ÚR.
10 És így elvezette Isai Sámuel előtt
mind a hét fiát; Sámuel pedig mondta
Isainak: Nem ezeket választotta az ÚR.
11 Akkor mondta Sámuel Isainak:
Mind itt vannak-e már az ifjak? Ő pedig felelt: Hátra van még a kisebbik,
és íme ő a juhokat őrzi. És mondta Sámuel Isainak: Küldj el és hozasd ide őt,
mert addig nem fogunk leülni míg ő
ide nem jön.
12 Elküldött azért és elhozatta őt. (Ő
pedig piros volt, szép szemű és kedves
tekintetű.) És mondta az ÚR: Kelj fel és
kend fel, mert ő az.
13 Vette azért Sámuel az olajos szarut
és felkente őt testvérei között. És attól
a naptól fogva az ÚR Szelleme Dávidra szállt, és azután is. Felkelt azután
Sámuel és elment Rámába.
14 És az ÚR Szelleme eltávozott Saultól, és gonosz szellem kezdte gyötörni
őt, mely az ÚRtól küldetett.
15 És mondták neki Saul szolgái: Íme
most az Istentől küldött gonosz szellem
gyötör téged!
16 Parancsoljon azért a mi urunk szolgáinak akik előtte vannak, hogy keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát
pengetni, és mikor az Istentől küldött
gonosz szellem rád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj.
17 És mondta Saul a szolgáinak: Keres-

setek számomra olyan embert, aki jól
tud hárfázni, és hozzátok el hozzám.
18 Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta: Íme, én láttam a
Bethlehemben lakó Isainak egyik fiát,
aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfi, értelmes és szép ember,
és az ÚR van vele.
19 Követeket küldött azért Saul
Isaihoz, és mondta: Küldd hozzám
a fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett
van.
20 Isai pedig vett egy szamarat, egy
kenyeret, egy tömlő bort és egy kecskegidát, és elküldte Saulnak az ő fiától, Dávidtól.
21 Mikor pedig Dávid elment Saulhoz
és megállt előtte, az igen megszerette
őt, és fegyverhordozója lett neki.
22 És elküldött Saul Isaihoz, ezt mondva: Dávid maradjon nálam, mert igen
megkedveltem őt.
23 És történt, hogy amikor Istentől
a szellem Saulon volt, vette Dávid a
hárfát és kezével pengette; Saul pedig
megkönnyebbült és jobban lett, és a
gonosz szellem eltávozott tőle.

17

Dávid élelmet visz a bátyáinak a táborba, mikor Saul a filiszteusokkal
szembeszállt; legyőzi Góliáthot, akivel senki nem mert megvívni. Fejét veszi
Góliáthnak az ő saját fegyverével. Ezután
megverik az izraeliták a filiszteusokat.
1 És a filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a harcra, és összegyűltek
Sokónál, mely Júdában van, és Sokó
és Azéka között táboroztak, EfesDammimnál.
2 Saul és az izraeliták pedig összegyűltek, és az Elah völgyében ütöttek tábort; és csatarendbe álltak a
filiszteusok ellen.
3 És a filiszteusok a hegyen álltak innen, az izraeliták pedig a hegyen álltak
túlfelől, úgy, hogy a völgy köztük volt.
4 És a filiszteusok táborából kijött egy
bajnok férfi, akit Góliáthnak hívtak,
Gáth városából való, akinek a magassága hat sing és egy arasz volt.
5 Fején rézsisak volt, és pikkelyes páncélba volt öltözve; a páncél súlya pedig
ötezer rézsiklusnyi volt.
6 Lábán réz lábpáncél, és vállain rézpajzs volt.
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15
1Sám
16,19;

20
1Sám 26,5;

7 És dárdájának nyele olyan volt mint
a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig hatszáz siklusnyi vasból
volt; és előtte ment aki a pajzsot hordozta.
8 És megállva kiáltott Izrael csatarendjeinek, és mondta nekik: Miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Vajon nem filiszteus vagyok én, és ti Saul
szolgái? Válasszatok azért magatok
közül egy embert, és jöjjön le hozzám.
9 Ha azután meg bír velem vívni és legyőz engem: akkor mi a ti szolgáitok
leszünk; ha pedig én győzöm le őt és
megölöm: akkor ti lesztek a mi szolgáink, és szolgáltok nekünk.
10 Mondta továbbá a filiszteus: Én
gyalázattal illettem a mai napon Izrael seregét, állítsatok azért ki ellenem
egy embert, hogy megvívjunk egymással.
11 Mikor pedig meghallotta Saul és az
egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek.
12 És Dávid, Júda városából, annak a
Bethlehemből való efratita embernek
volt a fia, akit Isainak hívtak, akinek
nyolc fia volt, és ez a férfi a Saul idejében vénember volt, emberek közt korban előhaladt.
13 És Isainak három idősebb fia elment Saullal a háborúba. Az ő három
fiának pedig akik a háborúba mentek,
ezek voltak neveik: az idősebb Eliáb,
a második Abinádáb és a harmadik
Samma.
14 És Dávid volt a legkisebb. Mikor pedig a három idősebb elment Saul után:
15 Dávid elment és visszatért Saultól, hogy atyjának juhait őrizze
Bethlehemben.
16 A filiszteus pedig előjött reggel és
este, és kiállt negyven napon át.
17 És mondta Isai az ő fiának, Dávidnak: Vedd testvéreid számára ezt az
efa pergelt búzát és ezt a tíz kenyeret,
és sietve vidd el a táborba testvéreidhez.
18 Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogasd meg testvéreidet,
hogy jól vannak-e, és hozz tőlük jelet.
19 Saul pedig azokkal együtt és az
egész Izrael az Elah völgyében voltak,
hogy harcoljanak a filiszteusok ellen.
20 Dávid azért korán reggel felkelt, és
a nyájat egy pásztorra bízva, felvette a
310

terhet és elment, ahogy Isai meghagyta neki; és eljutott a tábor kerítéséhez;
a sereg pedig mely kivonult csatarendben, hadi zajt támasztott.
21 És csatarendbe álltak Izrael és a
filiszteusok, csatarend csatarend ellen.
22 Akkor Dávid rábízta a holmit arra,
aki a hadi szerszámokat őrzi, és elfutott a harctérre és odaérve testvérei állapota felől kérdezősködött.
23 És amíg ő beszélt velük, íme a bajnok férfi, a Góliáth nevű filiszteus, aki
Gáthból való volt, előjött a filiszteusok
csatarendjei közül, és most is hasonlóan beszélt; és ezt meghallotta Dávid.
24 Az izraeliták pedig mikor látták azt
a férfit, mindnyájan elfutottak előle és
igen féltek.
25 És mondták az izraeliták: Láttátok
azt a férfit aki feljött? Mert azért jött
ki, hogy gyalázattal illesse Izraelt. Ha
valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, lányát is
neki adná, és atyja házát szabaddá tenné Izraelben.
26 És szólt Dávid azoknak az embereknek akik ott álltak vele, ezt mondva: Mi történik azzal aki megöli ezt a
filiszteust és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az
élő Isten seregét?!
27 A nép pedig e beszéd szerint felelt
neki, ezt mondva: Ez történik azzal az
emberrel aki megöli őt.
28 És meghallotta Eliáb az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszélt; és nagyon megharagudott Eliáb
Dávidra, és mondta: Miért jöttél ide, és
kire bíztad azt a néhány juhot amely
a pusztában van? Ismerem kevélységedet és szíved álnokságát, hogy csak
azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet!
29 Dávid pedig felelt: Ugyan mit cselekedtem én most? hiszen csak szóbeszéd volt ez.
30 És elfordult tőle egy másikhoz, és
ugyanúgy szólt, mint korábban, és a
nép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki.
31 És mikor meghallották azokat a
szavakat amelyeket Dávid szólt, megmondták Saulnak, aki magához hívatta őt.
32 És mondta Dávid Saulnak: Senki se
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csüggedjen el emiatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal.
33 Saul pedig mondta Dávidnak: Nem
mehetsz te a filiszteus ellen, hogy megvívj vele, mert te gyermek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi volt.
34 És felelt Dávid Saulnak: Pásztor
volt a te szolgád, atyjának juhait őrizte; és ha eljött az oroszlán és a medve,
és elragadott egy bárányt a nyáj közül:
35 Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítottam szájából; ha pedig ellenem támadt: szakállánál fogva megragadtam, és levágtam és megöltem őt.
36 A te szolgád mind az oroszlánt,
mind a medvét megölte: Úgy lesz azért
ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint
azok közül egy, mert gyalázattal illette
az élő Isten seregét.
37 És mondta Dávid: Az ÚR, aki megszabadított engem az oroszlán és a
medve kezéből, meg fog szabadítani
engem ennek a filiszteusnak a kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak:
Menj el, és az ÚR legyen veled!
38 És felöltöztette Saul Dávidot a maga
harci ruhájába; rézsisakot tett a fejére,
és páncélba öltöztette őt.
39 Akkor Dávid felkötötte kardját harci ruhája fölé, és járni akart, mert még
nem próbálta. És mondta Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben járni, mert
még nem próbáltam; és levette azokat
Dávid magáról.
40 És kezébe vette botját, és kiválasztva magának a patakból öt sima kövecskét, eltette azokat pásztori szerszámába mely vele volt, tudniillik tarisznyájába, és parittyájával kezében
közeledett a filiszteushoz.
41 Akkor elindult a filiszteus is, és Dávidhoz közeledett, az az ember pedig
aki a pajzsát hordozza, előtte volt.
42 Mikor pedig odatekintett a filiszteus
és meglátta Dávidot, megvetette őt,
mert ifjú volt és piros, egyszersmind
szép tekintetű.
43 És mondta a filiszteus Dávidnak: Eb
vagyok-e én, hogy bottal jössz rám? És
megátkozta a filiszteus Dávidot az ő
isteneivel.
44 Mondta továbbá a filiszteus Dávidnak: Gyere ide hozzám, hogy húsodat
az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam.

45 Dávid pedig mondta a filiszteusnak:
Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz
ellenem, én pedig a Seregek URának,
Izrael seregei Istenének nevével megyek ellened, akit te gyalázattal illettél.
46 A mai napon kezembe ad téged az
ÚR, és megöllek téged, és levágom rólad a fejed. A filiszteusok seregének
tetemét pedig az égi madaraknak és
a mezei vadaknak fogom adni a mai
napon, hogy tudja meg az egész föld,
hogy van Izraelnek Istene.
47 És tudja meg ez az egész sokaság,
hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az ÚR, mert az ÚRé a had,
és Ő titeket kezünkbe fog adni.
48 És mikor a filiszteus felkészült,
és elindult, és Dávid felé közeledett:
Dávid is sietett és futott a viadalra a
filiszteus elé.
49 És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ,
és elhajítva úgy találta homlokon a
filiszteust, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre esett.
50 Így Dávid erősebb volt a
filiszteusnál, parittyával és kővel. És
levágta a filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is volt a Dávid kezében.
51 És odafutott Dávid, és ráállt a
filiszteusra, és vette annak kardját, kirántotta hüvelyéből és megölte őt, és
azzal vágta le a fejét. A filiszteusok pedig amint meglátták, hogy az ő hősük
meghalt, megfutamodtak.
52 És felkeltek Izrael és Júda
férfiai és felkiáltottak, és egészen
Gáthig és Ekron kapujáig üldözték a filiszteusokat. És hullottak a
filiszteusok sebesültjei a Saraim felé
vezető úton Gáthig és Ekronig.
53 Visszatértek azután Izrael fiai a
filiszteusok üldözéséből, és feldúlták
azok táborát.
54 Dávid pedig felvette a filiszteus fejét és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit
pedig a maga sátrába rakta le.
55 Saul pedig amikor látta, hogy Dávid kiment a filiszteus elé, mondta Abnernek, a sereg fővezérének:
Abner! kinek a fia ez a gyermek? És
felelt Abner: Él a te lelked, óh király,
hogy nem tudom!
56 És mondta a király: Kérdezd meg
hát, hogy kinek a fia ez az ifjú?
57 És amint visszajött Dávid, miu311
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tán megölte a filiszteust, megfogta őt
Abner, és Saulhoz vitte; és a filiszteus
feje kezében volt.
58 És mondta neki Saul: Ki fia vagy
te, óh gyermek? Dávid pedig felelt:
A te szolgádnak, a Bethlehemből való
Isainak a fia vagyok.

18

Dávid, aki először Saul lantosa volt,
Jonathánnal szövetséget szerez és
Saul seregének hadnagya lesz, akinek a jó
forgolódását feljebb magasztalják Saulénál. Ezért felindul Saul haragja és irigysége Dávid ellen, és mind nyilván, mind titkon igyekszik őt elveszíteni. De Isten megoltalmazza őt.

1
1Móz
44,30;
1Sám 19,1;
1Sám
20,17;
2Sám 1,26;
Péld 18,24;

7
2Móz
15,21;
1Sám
21,11;
1Sám 29,5;

1 Miután pedig elvégezte a Saullal való
beszélgetést, Jonathán lelke egybeforrt
Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette őt mint a saját lelkét.
2 És Saul magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen atyja házához.
3 És szövetséget kötött egymással
Jonathán és Dávid, mivel úgy szerette
őt mint a saját lelkét.
4 És Jonathán levette felsőruháját
amely rajta volt, és Dávidnak adta,
sőt hadi öltözetét is, saját kardját, íját
és övét.
5 És elment Dávid mindenhová, ahová Saul küldte, és eszesen viselte magát. És Saul a harcosok fölé tette őt, és
kedves lett az egész nép előtt, és Saul
szolgái előtt is.
6 És ahogy hazafelé jöttek, mikor Dávid
visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izrael minden városaiból, hogy
énekeljenek és körben táncoljanak, dobokkal, vigassággal és tomborákkal.
7 És énekelni kezdtek az asszonyok,
akik vigadoztak, és mondták: Megverte
Saul az ő ezrét és Dávid is az ő tízezrét.
8 Saul pedig igen megharagudott, és
gonosznak tetszett a szemei előtt ez a
beszéd, és mondta: Dávidnak tízezret
tulajdonítanak és nekem tulajdonítják
az ezret, így hát már csak a királyság
hiányzik neki.
9 Saul azért attól a naptól kezdve rossz
szemmel nézett Dávidra, sőt azután is.
10 Másnap pedig megszállta Sault az
Istentől küldött gonosz szellem, és pró312

fétálni kezdett a maga házában; Dávid pedig hárfázott a kezével ahogy
naponta szokta, és a dárda Saul kezében volt.
11 És elhajította Saul a dárdát, azt gondolva: Dávidot a falhoz szegezem; de
Dávid két ízben is félrehajolt előle.
12 És félni kezdett Saul Dávidtól, mert
az ÚR volt vele, Saultól pedig eltávozott.
13 És Saul elbocsátotta őt magától és
ezredesévé tette; és kiment és bejött a
nép előtt.
14 És Dávid minden útjában eszesen
viselte magát, mert az ÚR volt vele.
15 Mikor pedig látta Saul, hogy ő igen
eszesen viseli magát, félni kezdett tőle.
16 De az egész Izrael és Júda szerette
Dávidot, mert előttük ment ki és jött
be.
17 És mondta Saul Dávidnak: Íme idősebb lányomat, Mérábot neked adom
feleségül, csak légy az én vitéz fiam,
és harcold az ÚR harcait; mert azt gondolta Saul: Ne az én kezem által ves�szen el, hanem a filiszteusok keze által.
18 Dávid pedig mondta Saulnak: Kicsoda vagyok én, és micsoda az én életem, és atyám családja Izraelben, hogy
a király veje legyek?
19 De történt abban az időben, mikor
Mérábot, a Saul lányát Dávidnak kellett volna adni, hogy a Meholáthból
való Hadrielnek adták őt feleségül.
20 Mikál, a Saul lánya azonban megszerette Dávidot, és mikor ezt megmondták Saulnak, tetszett neki a dolog.
21 És mondta Saul: Neki adom őt,
hogy ő legyen veszedelmére és a
filiszteusok keze legyen ellene. Mondta azért Saul Dávidnak másodízben:
Légy tehát most az én vőm.
22 És megparancsolta Saul a szolgáinak: Beszéljetek Dáviddal titokban, ezt
mondva: Íme a király jóindulattal van
irántad, és szolgái is mind szeretnek
téged, légy azért a király veje.
23 És elmondták a szolgák Dávid
előtt ezeket a beszédeket. Dávid pedig mondta: Olyan kis dolog előttetek, hogy a király vejévé legyen valaki, holott én szegény és megvetett ember vagyok?
24 És megmondták Saulnak az ő szolgái, ezt mondva: Ezt meg ezt mondta
Dávid.
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25 Saul pedig mondta: Mondjátok meg Dávidnak: Nem kíván a király más jegyajándékot, hanem csak
száz filiszteus előbőrét, hogy bosszút
állj a király ellenségein; mert Saul a
filiszteusok keze által akarta Dávidot
elpusztítani.
26 Megmondták azért a szolgái Dávidnak ezeket a beszédeket; és tetszett ez
a dolog Dávidnak, hogy a király veje
legyen. A kitűzött napok még el sem
teltek,
27 Mikor Dávid felkelt, és elment
embereivel együtt, és levágott a
filiszteusok közül kétszáz férfit; és elhozta Dávid előbőreiket, és mind beadta azokat a királynak, hogy a király
veje lehessen. És neki adta Saul az ő lányát, Mikált feleségül.
28 Mikor pedig Saul látta és megtudta,
hogy az ÚR Dáviddal van, és Mikál, a
Saul lánya szereti őt:
29 Akkor Saul még inkább félni kezdett Dávidtól. És Saul Dávid ellensége
lett teljes életében.
30 A filiszteusok vezérei pedig gyakran
betörtek, de valahányszor betörtek,
Dávid Saul minden szolgájánál eszesebben viselte magát; azért igen híressé lett az ő neve.

19

Jonathán elmondja Dávidnak az ő
atyja tervét, hogy meg akarja őt ölni,
és Jonathán intéséből megengesztelődik
Saul Dávid iránt. De miután Dávid az ellenségen ismét diadalt vett, Saul ismét halált kíván rá. Saul haragja elől Dávid a saját házából Mikhál által menekül ki az ablakon, mert Saul emberei körülvették a házát. Dávid Sámuelhez megy, és a próféták gyülekezetébe, ahol Isten csodálatosan
megtartja Saul elől.
1 És szólt Saul fiának, Jonathánnak, és
a többi szolgáinak, hogy öljék meg Dávidot; de Jonathán, a Saul fia nagyon
szerette őt.
2 Megmondta azért Jonathán Dávidnak, ezt mondva: Az én atyám, Saul,
kerestet téged, hogy megöljön, azért
vigyázz magadra reggelig; titkos helyen tartózkodj és rejtsd el magad.
3 Én pedig kimegyek, és atyám mellett
megállok a mezőn ahol te leszel, és beszélni fogok atyámmal felőled, és meg-

látom mint lesz, és tudtodra adom neked.
4 És Jonathán kedvezően nyilatkozott
Dávid felől atyja, Saul előtt, és mondta
neki: Ne vétkezzen a király Dávid ellen, az ő szolgája ellen, mert ő nem vétett neked, sőt szolgálata igen hasznos
volt neked.
5 Mert ő kockára tette életét és megverte a filiszteust, és az ÚR nagy szabadulást szerzett az egész Izraelnek. Te láttad azt és örültél annak; miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, ok nélkül megölve Dávidot.
6 És hallgatott Saul Jonathán szavára,
és megesküdött Saul: Él az ÚR, hogy
nem fogják megölni!
7 Akkor szólította Jonathán Dávidot,
és megmondta neki Jonathán mindezeket a beszédeket; és Saulhoz vezette Jonathán Dávidot, aki ismét olyan
lett előtte mint azelőtt.
8 A háború pedig ismét megkezdődött, és Dávid kivonult és harcolt a
filiszteusok ellen, és nagy vereséget
okozott nekik, és azok elfutottak előle.
9 Az ÚRtól küldött gonosz szellem
azonban megszállta Sault mikor házában ült, és dárdája kezében volt; Dávid
pedig pengette a hárfát.
10 Akkor Saul a dárdával Dávidot a
falhoz akarta szegezni, de félrehajolt
Saul elől, és a dárda a falba verődött.
Dávid pedig elszaladt és elmenekült
azon az éjjelen.
11 És követeket küldött Saul Dávid házához, hogy lessenek rá és reggel öljék meg őt. De tudtára adta Dávidnak
Mikál, a felesége, azt mondva: Ha ma
éjjel meg nem mented az életedet, holnap megölnek.
12 És lebocsátotta Mikál Dávidot az
ablakon; ő pedig elment és elszaladt,
és megmentette magát.
13 És vett Mikál egy faszobrot és az
ágyba fektette azt, és feje alá kecskeszőrből készült párnát tett, és betakarta lepedővel.
14 Mikor pedig Saul elküldte a követeket, hogy Dávidot megfogják, azt
mondta: Dávid beteg.
15 És Saul ismét elküldte a követeket,
hogy megnézzék Dávidot, ezt mondva: Ágyastól is hozzátok őt elém, hogy
megöljem őt.
16 És mikor a követek odamentek: íme
313
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a faszobor volt az ágyban, és feje alatt a
kecskeszőrből készült párna volt.
17 Akkor mondta Saul Mikálnak: Milyen dolog, hogy engem úgy megcsaltál? – elbocsátottad az ellenségemet és
ő elmenekült. És felelt Mikál Saulnak:
Ő mondta nekem, bocsáss el engem
vagy megöllek téged.
18 Dávid pedig elfutva megszabadult;
és elment Sámuelhez Rámába, és elbeszélte neki mindazt amit Saul cselekedett vele. Elment ezután ő és Sámuel,
és Nájóthban tartózkodtak.
19 És tudtára adták Saulnak, ezt mondva: Íme Dávid Nájóthban van, Rámában.
20 Követeket küldött azért Saul, hogy
fogják meg Dávidot. Ahogy azonban
meglátták a próféták seregét, akik prófétáltak, és Sámuelt, aki ott állt mint az
ő elöljárójuk; akkor az Isten Szelleme
Saul követeire szállt, és azok is prófétáltak.
21 Mikor pedig megmondták Saulnak,
más követeket küldött, és azok is prófétáltak. Akkor harmadszor is követeket küldött Saul, de azok is prófétáltak.
22 Elment azért ő maga is Rámába. És amint a nagy kúthoz érkezett
mely Székuban van, megkérdezte, ezt
mondva: Hol van Sámuel és Dávid? És
feleltek: Íme Nájóthban, Rámában.
23 És elment oda Nájóthba, Rámában. És az Isten Szelleme szállt őrá is,
és folytonosan prófétált míg eljutott
Nájóthba, Rámában.
24 És ő is levette ruháit, és ő is prófétált Sámuel előtt és ott feküdt meztelenül azon az egész napon és egész éjszakán. Azért mondják: Nem a próféták között van-e Saul is?
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Dávid panaszkodik Jonathánnak
Saul bosszúállása miatt. Miután
Jonathán ezt meghallotta, időt, helyet és
módot keres arra, hogy hogyan adja tudtára atyja szándékát, és esküszik Jonathán,
hogy jóakarója lesz Dávidnak, és ezt várja
Jonathán viszont Dávidtól. Jonathán nem
törődik atyja haragjával, és Dáviddal barátságot szerez, megszabadítja, vigasztalja és bátorítja őt.
1 Elfutott azért Dávid Nájóthból, mely
Rámában van, és elment és mondta Jonathánnak: Mit cselekedtem? Mi
314

vétkem és mi bűnöm van atyád előtt,
hogy kergeti a lelkemet?
2 Ő pedig mondta neki: Távol legyen!
Te nem fogsz meghalni. Íme az én
atyám nem cselekszik sem nagy, sem
kicsi dolgot, hogy nekem meg ne mondaná. Miért titkolná el azért atyám előlem ezt a dolgot? Nem úgy van!
3 És Dávid ismét megesküdött, és
mondta: Bizonyára atyád tudja, hogy
te kedvelsz engem, azért azt gondolta:
Ne tudja ezt Jonathán, hogy valahogy
meg ne szomorodjon. De bizonyára él
az ÚR és él a te lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál között.
4 És felelt Jonathán Dávidnak: Amit
lelked kíván, megteszem érted.
5 És mondta Dávid Jonathánnak: Íme
holnap a hold első napjának ünnepe
van, mikor le kellene ülnöm enni a királlyal, de te bocsáss el engem, hogy
elrejtőzzem a mezőn a harmadik nap
estéjéig.
6 Ha atyád kérdezősködne utánam, ezt
mondd: Dávid sürgősen kérte tőlem,
hogy elmehessen Bethlehembe, az ő
városába, mert ott az egész nemzetség
esztendőnkénti áldozata van most.
7 Ha azt fogja mondani: Jól van, úgy
békessége van a te szolgádnak; ha pedig nagyon megharagudna, úgy tudd
meg, hogy elhatározta magát a gonosz
tettre.
8 Cselekedj azért irgalmasságot a te
szolgáddal, mert az ÚR előtt szövetséget kötöttél velem, a te szolgáddal. Ha
azonban gonoszság van bennem, ölj
meg te; miért vinnél engem atyádhoz?
9 Jonathán pedig felelte: Távol legyen
az tőled! Ha bizonyosan megtudom,
hogy atyám elhatározta magát arra,
hogy végrehajtsa rajtad a gonosz tettet, nem mondanám meg azt neked?
10 És mondta Dávid Jonathánnak: Kicsoda adja tudtomra, hogy szigorú-e
amit atyád felelni fog neked?
11 És mondta Jonathán Dávidnak:
Gyere, menjünk ki a mezőre; és kimentek mindketten a mezőre.
12 Akkor mondta Jonathán Dávidnak:
Az ÚR az Izrael Istene; ha kipuhatolhatom atyámtól holnap vagy holnapután ilyenkorra, hogy íme jó akarattal van-e Dávid iránt, akkor nem küldök-e ki hozzád és jelentem-e meg neked?
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13 Úgy cselekedjen az ÚR Jonathánnal
most és azután is, ha atyámnak az tetszene, hogy gonosszal illessen téged:
hogy tudtodra adom neked, és elküldelek téged, hogy békében elmehess.
És az ÚR legyen veled, mint volt az én
atyámmal!
14 És ne csak amíg én élek, és ne csak
velem cselekedj az ÚR irgalmassága
szerint, hogy meg ne haljak;
15 Hanem meg ne vond irgalmasságodat az én házamtól soha, még akkor
se, hogyha az ÚR kiirtja a föld színéről
Dávid minden ellenségeit!
16 Így szerzett szövetséget Jonathán
a Dávid házával, ezt mondva: vegyen
számot az ÚR a Dávid ellenségeitől.
17 És Jonathán még egyszer megeskette Dávidot iránta való szeretetéből,
mert úgy szerette őt, mint a saját lelkét.
18 Mondta pedig neki Jonathán: Holnap van az újhold első napjának ünnepe, és kérdezősködni fognak utánad,
mert üres lesz a helyed.
19 A harmadik napon pedig gyorsan
gyere le, és menj arra a helyre, ahol elrejtőztél annak az eseménynek a napján, és maradj ott az útmutató kő mellett.
20 És én három nyilat lövök oldalához,
mintha magamtól célba lőnék.
21 És íme, utánuk küldöm a gyermeket: Menj, keresd meg a nyilakat. Ha
azt mondom a gyermeknek: Íme mögötted vannak erre: hozd el azokat és
gyere elő, mert neked békességed van
és nincs baj, él az ÚR!
22 Ha pedig azt mondom a gyermeknek: Íme előtted vannak a nyilak arra:
akkor menj el, mert elküldött téged az
ÚR.
23 És erre a dologra nézve, amelyet
megbeszéltünk egymás közt, íme az
ÚR legyen bizonyság köztem és közted
mindörökké!
24 Elrejtőzött azért Dávid a mezőn. És
mikor eljött az újhold, leült a király az
ebédhez, hogy egyen.
25 És mikor leült a király a maga székébe, most is úgy mint máskor, a fal
mellett lévő székbe: Jonathán felkelt,
és Abner ült Saul mellé; a Dávid helye
pedig üres volt.
26 És Saul semmit sem szólt azon a napon, mert azt gondolta: Valami történt

vele; nem tiszta, bizonyosan nem tiszta.
27 És a második napon, másodszor
is üres volt a Dávid helye, és mondta Saul az ő fiának, Jonathánnak: Isai
fia miért nem jött el enni sem tegnap,
sem ma?
28 Jonathán pedig felelt Saulnak: Elkéredzkedett tőlem Dávid Bethlehembe;
29 És mondta: Ugyan bocsáss el engem, mert nemzetségünk áldozata van
most a városban, és ezt parancsolta nekem bátyám; azért ha kedvelsz engem,
kérlek, hadd menjek el, hogy megnézzem testvéreimet. Ezért nem jött el a
király asztalához.
30 Akkor felgerjedt Saul haragja
Jonathán ellen és mondta neki: Te elfajult, engedetlen gyermek! Jól tudom,
hogy kiválasztottad az Isai fiát a magad gyalázatára és anyád szemérmének gyalázatára!
31 Mert mindaddig amíg Isai fia él a
földön, nem állhatsz meg sem te, sem
a te királyságod; most azért küldj érte
és hozasd ide őt hozzám, mert ő a halál fia.
32 Jonathán pedig felelt Saulnak, az ő
atyjának, és mondta neki: Miért kell
meghalnia, mit vétett?
33 Akkor Saul utána dobta dárdáját, hogy átüsse őt. És megértette
Jonathán, hogy atyja elvégezte, hogy
megölje Dávidot.
34 És felkelt Jonathán az asztaltól nagy
haraggal, és semmit sem evett az újhold második napján, mert bánkódott
Dávid miatt, mivel atyja gyalázattal illette őt.
35 És reggel kiment Jonathán a mezőre
a Dáviddal együtt meghatározott időben, és egy kisgyermek volt vele.
36 És mondta a gyermeknek: Menj, keresd meg a nyilakat, amelyeket ellövök. És mikor a gyermek elfutott, ellőtte a nyilat úgy, hogy rajta túl ment.
37 És mikor a gyermek arra a helyre érkezett ahol a nyíl volt, melyet
Jonathán ellőtt, a gyermek után kiáltott Jonathán, és mondta: Nem tovább
van-e a nyíl előtted?
38 És Jonathán a gyermek után kiáltott: Gyorsan siess, meg ne állj! És a
gyermek aki Jonathánnal volt, felszedte a nyilat és urához ment.
39 A gyermek pedig semmit sem ér315
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tett, hanem csak Jonathán és Dávid értették ezt a dolgot.
40 Átadta azután Jonathán fegyverét a
gyermeknek aki vele volt, és mondta
neki: Menj, vidd be a városba.
41 Mikor pedig elment a gyermek, felkelt Dávid a kő déli oldala mellől és
arccal a földre borult, és háromszor
meghajtotta magát; és megcsókolták
egymást, és együtt sírtak amíg Dávid
hangosan nem zokogott.
42 Akkor mondta Jonathán Dávidnak:
Menj el békességgel! Mivel mind a ketten megesküdtünk az ÚR nevére, ezt
mondva: Az ÚR legyen köztem és közted, az én magom között és a te magod
között örökre.
43 Felkelt ezután és elment. Jonathán
pedig bement a városba.

21

Dávid mikor elvált Jonathántól, az
Akhimélek paphoz ment, aki neki
kenyeret és fegyvert adott Doég szeme láttára. Onnan Gáth városába megy, és a
filiszteusok megismerik, a királyhoz viszik,
de ő bolondnak tetteti magát és így megszabadul.

6
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1 És Dávid elment Nóbba Akhimélek
paphoz. Akhimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és mondta neki:
Milyen dolog, hogy csak egyedül vagy
és senki sincs veled?
2 És mondta Dávid Akhimélek papnak: A király bízott rám valamit, és
mondta nekem: Senki se tudja meg azt
a dolgot amiért elküldtelek téged, és
amit parancsoltam neked; azért a szolgákat elküldtem erre és erre a helyre.
3 Most azért mi van a kezednél? Adj
nekem öt kenyeret, vagy egyebet, ami
van.
4 És felelt a pap Dávidnak, és mondta:
Nincs a kezemnél közönséges kenyér,
hanem csak szentelt kenyér van, ha
ugyan a szolgák tisztán tartották magukat legalább az asszonytól.
5 Dávid pedig felelt a papnak, és
mondta neki: Bizonyára el volt tiltva
tőlünk az asszony mind tegnap, mind
azelőtt mikor elindultam, és a szolgák
holmija is tiszta volt (jóllehet az út közönséges): azért bizonyára ma megmarad szentnek az edényekben.
6 Adott azért a pap neki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, ha316

nem csak szent kenyér, melyeket elvettek az ÚR színe elől, hogy meleg kenyeret tegyenek ahelyett azon a napon
amelyen az előbbit elvették.
7 Ott volt pedig azon a napon Saul
szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az ÚR előtt, akit Doégnak hívtak, aki edomita volt, Saul pásztorainak fejedelme.
8 És mondta Dávid Akhiméleknek:
Nincs-e kezednél egy dárda vagy valami fegyver? mert sem kardomat, sem
fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős volt.
9 És mondta a pap: A filiszteus Góliáth
kardja, akit te az Elah völgyében megöltél, itt van posztóba betakarva az
efód mögött; ha azt el akarod vinni,
vidd el, mert azonkívül más nincs itt.
És mondta Dávid: Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem.
10 És felkelt Dávid, és elfutott azon a
napon Saul elől, és elment Ákhishoz,
Gáth királyához.
11 És mondták Ákhis szolgái neki: Vajon ez nem Dávid, annak az országnak
királya? Vajon nem erről énekelték a
körtáncban, ezt mondva: Saul megverte az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét?
12 És amikor eszébe vette Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémült
Ákhistól, Gáth királyától.
13 És megváltoztatta a magaviseletét előttük, és őrjöngött kezeik között,
és irkált a kapuk ajtajain, nyálát pedig
szakállán folyatta alá.
14 És mondta Ákhis az ő szolgáinak:
Íme látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért hoztátok őt hozzám?
15 Szűkölködöm-e őrültekben, hogy
idehoztátok ezt, hogy bolondoskodjon
előttem? Ez jöjjön be a házamba?

22

Dávid bujdosik az Adullám barlangjában, ahová utánamennek bátyái és a ő atyjának háznépe, és sokan gyűlnek hozzá, akik adósság vagy háborúság
miatt szenvednek. Elmegy onnan az egész
néppel Moáb királyához, de Gád próféta
meginti, hogy menjen vissza Júda földjére. Elmegy ezért Dávid a Héreth nevű erdőbe. Saul szolgái előtt panaszkodik az állapotára. Doég beárulja Akhimélek papot,
hogy Dávidnak kenyeret és fegyvert adott.
Levágja ezért Saul Akhiméleket és a többi
papot, és mind az egész város népét.
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1 Elment azért onnan Dávid, és elfutott
Adullám barlangjába. És mikor meghallották testvérei és atyjának egész
háza népe, odamentek hozzá.
2 És hozzá gyűltek mindazok akik
nyomorúságban voltak, és mindazok
akiknek hitelezőik voltak, és minden
elkeseredett ember, ő pedig azoknak
vezére lett; és mintegy négyszázan
voltak vele.
3 És elment onnan Dávid Micpába,
Moáb földjére, és mondta Moáb királyának: Hadd jöjjön ide hozzátok az
én atyám és anyám, amíg megtudom,
hogy mit fog cselekedni velem az Isten.
4 És Moáb királya elé vitte őket, és ott
maradtak vele mindaddig amíg Dávid
a várban volt.
5 Gád próféta pedig mondta Dávidnak: Ne maradj a várban, hanem indulj
és menj el Júda földjére. Elment azért
Dávid, és Héreth erdejébe ment.
6 És meghallotta Saul, hogy előtűnt
Dávid, és azok az emberek akik vele
voltak; (Saul pedig Gibeában tartózkodott a hegyen a fa alatt, és dárdája a kezében volt, és szolgái mindnyájan mellette álltak).
7 Mondta azért Saul a szolgáinak akik
mellette álltak: Halljátok meg Benjámin fiai! Isai fia fog-e adni nektek
mindnyájatoknak szántóföldeket és
szőlőhegyeket, és mindnyájatokat ezredesekké és századosokká fog-e tenni,
8 Hogy mindnyájan összeesküdtetek
ellenem? És senki sincs aki tudósítana
engem, hogy fiam szövetséget kötött
Isai fiával? És senki sincs köztetek aki
szánakozna felettem, és megmondaná
nekem, hogy fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjen utánam
mint ahogy e mai napon látszik?
9 Akkor felelt az edomita Doég,
aki Saul szolgái között állt: Én láttam, hogy az Isai fia Nóbba ment az
Akhitób fiához, Akhimélek paphoz.
10 Aki megkérdezte érte az URat,
és élelmet adott neki, sőt a filiszteus
Góliáth kardját is neki adta.
11 Akkor elküldött a király, hogy elhívják Akhimélek papot, az Akhitób
fiát és atyja egész háza népét, a papokat, akik Nóbban voltak; és eljöttek
mindnyájan a királyhoz.
12 És mondta Saul: Halld meg most te,

Akhitób fia! Ő pedig mondta: Itt vagyok uram.
13 És mondta neki Saul: Miért esküdtetek össze ellenem, te és Isai fia, hogy
kenyeret és kardot adtál neki, és megkérdezted érte az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjen, mint
ahogy most történik?
14 És felelt Akhimélek a királynak, és
mondta: Minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, aki a király veje, és aki akaratod szerint jár, és
tisztelt ember a te házadban?
15 Vajon csak ma kezdtem az Istent
megkérdezni érte? Távol legyen tőlem!
Ne tulajdonítson olyat a király szolgájának, sem atyám egész háza népének,
mert erről a dologról semmit sem tud a
te szolgád, sem kicsit, sem nagyot.
16 A király pedig mondta: Meg kell
halnod Akhimélek, neked és a te atyád
egész háza népének!
17 És mondta a király a poroszlóknak
akik mellette álltak: Vegyétek körül és
öljétek le az ÚR papjait, mert az ő kezük is Dávid mellett volt, mert tudták,
hogy ő menekül, és mégsem mondták
meg nekem. A király szolgái azonban
nem akarták kezeiket felemelni, hogy
az ÚR papjaira rohanjanak.
18 Akkor mondta a király Doégnak:
Fordulj nekik te, és rohanj a papokra.
És ellenük fordult az edomita Doég,
és ő rohant a papokra. És azon a napon nyolcvanöt embert ölt meg, akik
gyolcs efódot viseltek.
19 És Nóbot is, a papok városát fegyver élével vágatta le, mind a férfit,
mind az asszonyt, mind a gyermeket,
mind a csecsemőt, az ökröt és szamarat és bárányt, fegyver élével.
20 Akhitób fiának, Akhiméleknek egy
fia azonban, akit Abjáthárnak hívtak,
elmenekült és Dávid után futott.
21 És megmondta Abjáthár Dávidnak,
hogy megölette Saul az ÚR papjait.
22 Dávid pedig mondta Abjáthárnak:
Tudtam én azt már aznap, mert ott volt
az edomita Doég, hogy bizonyosan
megmondja Saulnak. Én adtam okot
atyád egész háza népének halálára.
23 Maradj nálam, ne félj, mert aki az
én életemet halálra keresi, az keresi a
te életedet is, azért te bátran mellettem
lehetsz.
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1 Sámuel 23.

23

Dávid az Istentől kétszer kér tanácsot, és megszabadítja Kehilla városát, amelyet a filiszteusok szálltak meg.
Mivel azonban Saul kergeti őt, ezért ő Zif
pusztájába fut, mert Isten megjelentette
neki, hogy Kehilla lakói őt Saul kezébe fogják adni. Elmegy Jonathán Dávidhoz, és
vigasztalja őt; és újra szövetséget kötnek.
A zifeusok elárulják Dávidot, akit amikor
Saul kerget, az Isten csodálatosan megszabadít.

2
Bír 1,1;
1Sám 30,8;
2Sám 5,19;
1Krón
14,10;
Péld 3,5-6;

6
1Sám
22,20;
7
2Móz 14,3;
Bír 16,2-3;
Zsolt
71,10-11;

1 Értesítették pedig Dávidot, ezt
mondva: Íme a filiszteusok hadakoznak Kehilla ellen, és dúlják a szérűket.
2 Akkor megkérdezte Dávid az URat,
ezt mondva: Elmenjek és leverjem
ezeket a filiszteusokat? És mondta az
ÚR Dávidnak: Menj el, és verd le a
filiszteusokat, és szabadítsd meg Kehillát.
3 A Dávid emberei azonban mondták neki: Íme, mi itt Júdában is félünk,
mennyivel inkább, ha Kehillába megyünk a filiszteusok táborára.
4 Akkor Dávid ismét megkérdezte az
URat, az ÚR pedig válaszolt neki, és
mondta: Kelj fel, és menj el Kehillába, mert én a filiszteusokat kezedbe
adom.
5 Elment azért Dávid és az ő emberei
Kehillába, és harcolt a filiszteusok ellen, és elhajtotta barmaikat, és felette
igen megverte őket. És megszabadította Dávid Kehilla lakosait.
6 Amikor pedig, Abjáthár, az Akhimélek fia Dávidhoz menekült, az efódot is
magával vitte.
7 Megmondták akkor Saulnak, hogy
Dávid Kehillába ment; és mondta Saul:
Kezembe adta őt az Isten, mert ott szorult, mivel kulcsos és záros városba
ment.
8 És összegyűjtötte Saul a harcra az
egész népet, hogy Kehillába menjen,
és körülfogja Dávidot és az ő embereit.
9 Mikor pedig Dávid megtudta, hogy
Saul gonoszt forral ellene, mondta
Abjáthár papnak: Hozd elő az efódot.
10 És mondta Dávid: Izrael URa Istene, bizonnyal meghallotta a te szolgád, hogy Saul ide akar jönni Kehillába, hogy elpusztítsa a várost miattam.
11 Vajon kezébe adnak engem Kehilla
lakosai? Vajon lejön Saul, ahogy a Te
szolgád hallotta? Óh Izrael URa Istene,
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mondd meg a te szolgádnak! És mondta az ÚR: Lejön.
12 És mondta Dávid: Vajon Saul kezébe adnak Kehilla lakosai engem és az
én embereimet? És mondta az ÚR: Kezébe adnak.
13 Felkelt azért Dávid és az ő emberei,
mintegy hatszázan, és kimentek Kehillából, és ide s tova jártak ahol csak járhattak. Mikor pedig megmondták Saulnak, hogy Dávid elmenekült Kehillából, felhagyott az elmenetellel.
14 És Dávid a pusztában tartózkodott
az erős helyeken, és a Zif pusztájában
lévő hegységen maradt. És Saul mindennap kereste, de az Isten nem adta
őt a kezébe.
15 Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul
kiment, hogy az élete ellen törjön; és
mikor Dávid a Zif pusztájában, az erdőben volt:
16 Felkelt Jonathán, a Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősítette az ő kezét az Istenben.
17 És mondta neki: Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog
utolérni téged, és te király leszel Izrael felett, és én második leszek utánad,
és Saul is, az én atyám, tudja hogy így
lesz.
18 És szövetséget kötöttek ketten az
ÚR előtt. És Dávid az erdőben maradt,
Jonathán pedig hazament.
19 És felmentek a zifeusok Saulhoz
Gibeába, ezt mondva: Nem nálunk
lappang-e Dávid az erős helyeken az
erdőben, Hakila halmán, mely a sivatagtól jobb kézre van?!
20 Most azért mivel lelked főkívánsága az, hogy legyere, óh király, gyere le;
és a mi gondunk lesz, hogy a király kezébe adjuk őt.
21 És mondta Saul: Legyetek megáldva az ÚRtól, hogy szánakoztok rajtam!
22 Menjetek azért el, és vigyázzatok
ezután is, hogy megtudjátok és meglássátok az ő tartózkodási helyét, és
hogy ki látta őt ott, mert azt mondták
nekem, hogy ő igen ravasz.
23 Azért nézzetek meg és tudjatok meg
minden búvóhelyet ahol ő lappang, és
minden bizonnyal térjetek vissza hozzám, hogy elmenjek veletek; és ha az
országban van, kikutatom őt Júdának
minden ezrei között.
24 Azok pedig felkeltek és elmentek
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Zifbe Saul előtt. Dávid pedig és az emberei Máon pusztájában voltak a mezőségen, amely a sivatagtól jobb kézre van.
25 És elment Saul az embereivel
együtt, hogy megkeresse őt. Dávidnak
azonban megüzenték, és ő leszállt a
kőszikláról, és Máon pusztájában tartózkodott. Mikor pedig meghallotta
Saul, üldözte Dávidot Máon pusztájában.
26 És Saul a hegy egyik oldalán ment,
Dávid és az emberei pedig a hegy másik oldalán. És éppen, mikor Dávid nagyon sietett, hogy elmenekülhessen
Saul elől, és Saul és az emberei már körül is kerítették Dávidot és az embereit, hogy megfogják,
27 Akkor érkezett egy követ Saulhoz,
ezt mondva: Siess és gyere! mert a
filiszteusok betörtek az országba.
28 Akkor megtért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen ment.
Azért hívják azt a helyet Sélahhammakhlekótnak, menekülés sziklájának.

24

Dávid elmetszi Saul felsőruhájának
szárát a barlangban, ahová bement
Saul magán könnyíteni, amely barlangban
Dávid és vitézei elbújtak. Megszólítja Dávid a királyt, megmutatja neki felsőruhájának lemetszett szárát és panaszkodik, hogy
Saul ok nélkül kergeti őt, és bizonyságát teszi ártatlanságának. Saul kegyelmesen szól
Dávidhoz és megesketteti őt, hogy a maradékát nem veszíti el.
1 És Dávid elment onnan, és Engedi
erősségei közt tartózkodott.
2 Amikor pedig visszatért Saul a
filiszteusok üldözéséből, megüzenték
neki, ezt mondva: Íme Dávid az Engedi pusztájában van.
3 Maga mellé vett azért Saul az egész
Izrael közül háromezer válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és az ő embereit a vadkecskék
kőszikláin.
4 És eljutott a juhaklokhoz, amelyek az
útfélen vannak, ahol egy barlang volt;
és bement Saul, hogy ott lábait befedezze; Dávid pedig és az ő emberei a
barlang rejtekeiben voltak.
5 Akkor mondták Dávidnak az ő emberei: Íme ez az a nap, amelyről azt

mondta neked az ÚR: Íme, kezedbe
adom ellenségedet, hogy úgy cselekedj vele, ahogy neked tetszik. Felkelt
azért Dávid, és titokban elmetszette
Saul ruhájának szárnyát.
6 Ezután pedig megesett Dávid szíve
rajta, hogy elmetszette Saul ruhájának
szárnyát;
7 És mondta az embereinek: Oltalmazzon meg engem az ÚR attól, hogy
ilyen dolgot cselekedjem az én urammal, az ÚR felkentjével, hogy kezemet
felemeljem ellene, mert ő az ÚR felkentje.
8 És kemény szavakkal megfeddte Dávid az embereit, és nem engedte meg
nekik, hogy Saul ellen támadjanak. Mikor pedig Saul felkelt a barlangból és
elment az úton:
9 Dávid is felkelt ezután, és kiment
a barlangból és Saul után kiáltott, ezt
mondva: Uram király! Mikor pedig
Saul hátratekintett, Dávid arccal a
földre hajolt, és tisztességet tett neki.
10 És mondta Dávid Saulnak: Miért hallgatsz az olyan ember szavaira,
aki azt mondja: Íme Dávid romlásodra tör?!
11 Íme a mai napon látták a te szemeid,
hogy ma a barlangban kezembe adott
téged az ÚR, és azt mondták, hogy öljelek meg téged, de én kedveztem neked, és azt mondtam: Nem emelem fel
kezemet az én uram ellen, mert ő az
ÚR felkentje.
12 Azért atyám! nézd, ugyan nézd felsőruhád szárnyát kezemben, mert mikor levágtam felsőruhád szárnyát,
nem öltelek meg téged! Azért tudd
meg és lásd, hogy nincs az én kezemben hamisság és semmi gonoszság,
és nem vétkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedsz, hogy elveszítsd azt.
13 Az ÚR tegyen ítéletet köztem és
közted, és álljon értem bosszút az ÚR
rajtad, de az én kezem nem lesz ellened.
14 Ahogy a régi példabeszéd mondja: Az istentelenektől származik a gonoszság; de az én kezem nem lesz ellened.
15 Ki ellen jött ki Izrael királya? Kit
kergetsz? Egy holt ebet, vagy egy bolhát?
16 Legyen azért az ÚR ítélőbíró, és te319
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gyen ítéletet köztem és közted, és lássa
meg; Ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem kezedből.
17 És amikor Dávid elmondta ezeket a
szavakat Saul előtt, mondta Saul: A te
szavad ez, fiam, Dávid? És felkiáltott
Saul és sírt.
18 És mondta Dávidnak: Te igazabb
vagy nálam, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem neked.
19 És megmutattad nekem a mai napon, milyen jót cselekedtél velem,
hogy az ÚR kezedbe adott engem, és
te mégsem öltél meg engem.
20 Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja-e őt békében az úton?
Fizessen az ÚR neked jóval azért, amit
ma velem cselekedtél.
21 Most pedig, mivel tudom, hogy te
király leszel, és Izrael királysága a te
kezedben állandó lesz:
22 Esküdj meg nekem most az ÚRra,
hogy nem fogod kiirtani utánam a maradékomat, és nem fogod kitörölni a
nevemet atyám házából!
23 És Dávid megesküdött Saulnak. És
Saul elment haza, Dávid pedig és az
emberei felmentek az ő erősségükbe.

25

Dávid Nábálhoz küldi szolgáit, akik
emberségesen köszöntik őt és élelmet kérnek, de Nábál bosszúsággal és gyalázattal illeti őket. Felfegyverkezik Dávid,
hogy Nábálon bosszút álljon. Abigail elébe megy és szép ajándékkal megengeszteli őt. Meghal Nábál és Dávid feleségül veszi Abigailt.

1
1Sám 28,3;

1 Meghalt pedig Sámuel, és az egész
Izrael egybegyűlt, és siratták őt, és eltemették az ő házában Rámában. Dávid pedig felkelt és elment Párán pusztájába.
2 És volt egy ember Máonban, akinek Kármelben volt jószága, és ez igen
nagy ember volt: háromezer juha és
ezer kecskéje volt neki. És éppen a juhait nyírta Kármelben.
3 (Azt az embert pedig Nábálnak, és
feleségét Abigailnak hívták, aki igen
eszes és szép termetű asszony volt; a
férfi azonban durva és gonosz erkölcsű volt, a Káleb nemzetségéből való
volt.)
4 És meghallotta Dávid a pusztában,
hogy Nábál a juhait nyírja.
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5 Elküldött azért Dávid tíz ifjút, és
mondta Dávid az ifjaknak: Menjetek
fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, békességesen köszöntsétek őt
a nevemben.
6 És így szóljatok: Légy békességben
az életben, legyen békességben a te házad népe és legyen békességben mindened amid van!
7 Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod. A te pásztoraid pedig velünk voltak, nem bántottuk őket, és semmijük
sem hibázott az alatt az egész idő alatt
míg Kármelben voltak.
8 Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért
ezek az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból ami kezed közt van, szolgáidnak és
a te fiadnak, Dávidnak.
9 Elmentek azért a Dávid szolgái, és
Dávid nevében mind e beszédek szerint szóltak Nábálnak, és várakoztak.
10 Nábál pedig felelt Dávid szolgáinak, és mondta: Kicsoda Dávid, és kicsoda Isai fia? Manapság sok olyan
szolga van, akik elszöknek uraiktól.
11 Vegyem azért kenyeremet és vizemet és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy
olyan embereknek adjam akikről azt
sem tudom hova valók?
12 Akkor Dávid szolgái megfordultak
az ő útjukra, és visszatértek; és mikor
megérkeztek, értesítették őt mind e beszédek felől.
13 És mondta Dávid az embereinek:
Kösse fel mindenki a kardját! És mindenki felkötötte a kardját, Dávid is
felkötötte a kardját; és felment Dávid
után mintegy négyszáz ember; kétszáz
pedig ott maradt a poggyásznál.
14 Abigailt pedig, a Nábál feleségét értesítette a szolgák közül egy ifjú, ezt
mondva: Íme, Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi
urunkat, de ő elűzte őket.
15 Azok az emberek pedig igen jók
voltak hozzánk; és nem volt bántódásunk, és semmink nem hibázott az
alatt az egész idő alatt amíg velük jártunk, mikor a mezőn voltunk.
16 Olyanok voltak ránk nézve mint a
kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt
az egész idő alatt míg velük voltunk,
mikor a juhokat őriztük.
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17 Most azért értsd meg és lásd, hogy
mit kell cselekedned, mert jelen van a
veszedelem a mi urunk és az ő egész
háza ellen, ő pedig olyan kegyetlen
ember, hogy senki sem szólhat neki.
18 Akkor Abigail sietve vett kétszáz
kenyeret, két tömlő bort, öt juhot elkészítve, öt mérték pergelt búzát, száz
kötés aszúszőlőt és kétszáz kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta.
19 És mondta a szolgáinak: Menjetek
el előttem, íme én utánatok megyek;
de férjének, Nábálnak nem mondta
meg.
20 És történt, hogy ahogy a szamáron
ment és leereszkedett a hegy egyik mellékösvényén: íme Dávid és az ő emberei lejöttek elé, és ő összetalálkozott
velük.
21 Dávid pedig azt mondta: Bizony hiába őriztem ennek mindenét amije van
a pusztában, hogy semmi híja nem lett
mindannak ami az övé, mert ő a jó helyett rosszal fizet nekem.
22 Úgy cselekedjen az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból ami
az övé, még egy falra hugyozót sem.
23 Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamárról és arccal leborult Dávid előtt, és földig meghajtotta magát.
24 És a lábaihoz borult, és mondta: Óh
uram! én magam vagyok a bűnös, de
mégis hadd beszéljen a te szolgálólányod előtted, és hallgasd meg szolgálólányod szavait.
25 Kérlek, ne törődjön az én uram
Nábállal, ezzel az istentelen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga
is; bolond az ő neve és bolondság van
benne. Én azonban, a te szolgálólányod, nem láttam az én uram szolgáit akiket elküldtél.
26 Most pedig, óh uram! él az ÚR és él
a te lelked, hogy az ÚR akadályozott
meg téged, hogy vérontásra ne menj,
és ne a saját kezeddel szerezz magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid mint Nábál, és valakik az én uram megrontására törekszenek.
27 És most ezt az ajándékot, amelyet a
te szolgálólányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek akik az én
uram körül forgolódnak.

28 Bocsásd meg azért a te szolgálólányod vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az
ÚR, mert az ÚR harcait harcolja az én
uram, és gonoszság nem találtatott
benned a te életedben.
29 És ha valaki feltámadna ellened,
hogy téged üldözzön és a te lelked kergesse: az én uramnak lelke az életnek
csomójába lesz bekötve a te URadnál
Istenednél; ellenségeid lelkét pedig a
parittya öbléből fogja elhajítani.
30 És mikor az ÚR megadja a jót az én
uramnak mind aszerint, amint megmondta felőled, és téged fejedelmül
rendel Izrael fölé:
31 Akkor, óh uram, nem lesz ez neked
bántásodra és szívednek fájdalmára,
hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy
az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz
az ÚR az én urammal: emlékezz meg
szolgálólányodról.
32 És mondta Dávid Abigailnak: Áldott legyen Izrael URa Istene, aki téged ma elém küldött!
33 És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy
vérontásra ne menjek, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt!
34 Bizonyára él az ÚR, Izrael Istene,
aki megtartóztatott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha
te nem siettél és nem jöttél volna elém,
úgy Nábálnak nem maradt volna meg
reggelre csak egyetlen falra hugyozója sem.
35 És átvette Dávid a kezéből amit hozott neki, és mondta neki: Menj el békességben a te házadhoz; lásd, hallgattam szavadra és megbecsültem személyedet.
36 Mikor pedig Abigail Nábálhoz vis�szaérkezett, íme olyan lakoma volt az
ő házában mint a király lakomája, és
Nábál szíve vigadozott azon, mert igen
megrészegedett; azért ő semmit sem
mondott meg neki, sem kicsit, sem nagyot egészen reggelig.
37 Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodott, megmondta neki felesége ezeket a dolgokat; és elhalt benne az ő szíve, és olyanná lett mint a kő.
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38 És mintegy tíz nap múlva megverte
az ÚR Nábált, és meghalt.
39 És mikor Dávid meghallotta, hogy
Nábál meghalt, mondta: Áldott legyen az ÚR, aki igaz ítélettel megítélte
Nábálon az én gyalázatomat, és szolgáját visszatartotta a gonosztól, Nábál
gonoszságát pedig visszafordította az
ÚR az ő fejére! És elküldött Dávid, és
üzent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségéül.
40 Elmentek azért Dávid szolgái
Abigailhoz Kármelbe, és beszéltek
vele, ezt mondva: Dávid küldött minket hozzád, hogy téged elvegyen feleségéül.
41 Ő pedig felállt, meghajtotta magát arccal a földre, és mondta: Íme a
te szolgálólányod szolgáló lesz, hogy
mossa az én uram szolgáinak lábait.
42 És Abigail sietve felkelt, és felült a
szamárra és az ő öt szolgálólánya, akik
körülötte voltak, és elment Dávid követei után, és az ő felesége lett.
43 Ahinoát is elvette Dávid Jezréelből,
és mind a kettő felesége lett neki.
44 Saul pedig az ő lányát, Mikált, a
Dávid feleségét Páltinak, a Láis fiának
adta, aki Gallimból való volt.

26

A zifeusok ismét elárulják Saulnak
Dávidot, aki elindul Dávid kergetésére. Amikor Saul a táborában volt a népével, Dávid a Saul dárdáját és kupáját éjjel
elviszi. Azután a hegyről kiált Dávid Saulnak, és panaszkodik Saul ellen. Saul felismeri a maga bűnét és Dávid ártatlanságát.

1 És a zifeusok Saulhoz mentek
Gibeába, ezt mondva: Nem a Hakila
halmán lappang-e Dávid, a pusztával
szemben?
2 Felkelt azért Saul és lement Zif pusztájába, és vele volt Izrael közül háromezer válogatott ember, hogy megkeresse Dávidot Zif pusztájában.
3 És tábort járt Saul a Hakila halmán,
mely a puszta átellenében van az úton;
Dávid pedig a pusztában tartózkodott.
És mikor észrevette, hogy Saul utána
ment a pusztába:
4 Kémeket küldött ki Dávid, és megtudta biztosan, hogy Saul eljött.
5 És felkelt Dávid, és elment arra a
helyre ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és
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Abner, a Nér fia, seregének fővezére
feküdt. Saul pedig a kerített táborban
feküdt, és a nép körülötte táborozott.
6 Akkor szólt Dávid, és mondta
a hitteus nemzetségéből való Akhiméleknek és Abisainak, a Seruja fiának, aki Joáb testvére volt, ezt mondva: Ki jön le velem Saulhoz a táborba?
És mondta Abisai: Én lemegyek veled.
7 És elment éjjel Dávid, és Abisai a nép
közé. És íme Saul lefekve aludt a kerített táborban, és dárdája a földbe volt
szúrva fejénél; Abner pedig és a sokaság körülötte feküdtek.
8 Akkor mondta Abisai Dávidnak: Kezedbe adta a mai napon Isten az ellenségedet; most azért hadd szegezzem
őt egy ütéssel a dárdával a földhöz, és
másodszor nem ütöm át.
9 Dávid azonban mondta Abisainak:
Ne veszítsd el őt! Mert vajon ki emelhetné fel kezét az ÚR felkentje ellen
büntetlenül?!
10 És mondta Dávid: Él az ÚR, hogy
az ÚR megveri őt! Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy
és ott vész el!
11 Távoztassa el azért az ÚR tőlem azt,
hogy kezemet az ÚR felkentje ellen
emeljem, hanem csak vedd a dárdát és
a vizes korsót amely feje mellett van,
és menjünk el.
12 Akkor elvette Dávid a dárdát és a
vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki
felébredt volna, hanem mindnyájan
aludtak, mert az ÚR mély álmot bocsátott rájuk.
13 És mikor Dávid átment a túlsó oldalra, megállt a hegy tetején messzire,
úgy hogy nagy távolság volt közöttük.
14 És kiáltott Dávid a népnek és
Abnernek, a Nér fiának, ezt mondva:
Nem felelsz Abner? És felelt Abner, és
mondta: Kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak?
15 Dávid pedig mondta Abnernek:
Nem férfi vagy te, és kicsoda olyan Izraelben mint te? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép
közül odament egy ember, hogy elveszítse a te uradat, a királyt.
16 Nem jó dolog ez amit cselekedtél! Él
az ÚR, hogy halál fiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az
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ÚR felkentjére! Most azért nézd meg,
hol van a király dárdája és a vizes korsó, amely fejénél volt?
17 És Saul megismerte a Dávid hangját, és mondta: A te hangod ez fiam,
Dávid? Dávid pedig mondta: Az én
hangom, uram király!
18 És mondta: Miért üldözi szolgáját
az én uram? Ugyan mit cselekedtem,
és micsoda gonoszság van bennem?
19 Most azért hallgassa meg az én
uram, a király, az ő szolgájának szavát!
Ha az ÚR ingerelt fel téged ellenem:
bárcsak jó illatú volna előtte az áldozat; ha pedig emberek: átkozottak legyenek az ÚR előtt, mert kiűznek most
engem, hogy ne részesülhessek az ÚR
örökségében, azt mondva: Menj, szolgálj idegen isteneknek.
20 Azért ne omoljon az én vérem a
földre távol az ÚR színétől; mert Izrael királya kijött, hogy egy bolhát keressen, úgy mint egy fogoly madarat üldöznek a hegyeken.
21 Saul pedig mondta: Vétkeztem! térj
vissza fiam, Dávid, mert többé nem
cselekszem veled gonoszul, mivel az
én életem kedves volt előtted a mai napon. Íme esztelenül cselekedtem, és
igen nagyot vétettem.
22 És felelt Dávid, és mondta: Itt a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül
egy, és vigye el azt.
23 Az ÚR pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint,
mert az ÚR kezembe adott téged ma,
de én nem akartam felemelni a kezem
az ÚR felkentje ellen.
24 És amennyire drága volt a mai napon a te lelked előttem, legyen annyira drága az én lelkem az ÚR előtt, és
szabadítson meg engem minden nyomorúságból!
25 Akkor mondta Saul Dávidnak: Áldott légy te, fiam Dávid, hatalmasan is
fogsz cselekedni, és győzni is fogsz! És
elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére.

27

Dávid miután megunta a pusztában
való bujkálást és félt, hogy egy nap
a Saul kezébe akad, elment a filiszteusok
földjébe Ákhis királyhoz, Gáth városába.
Az ő népével együtt kér a királytól lakóhelyet. Megkapja Siklág városát, ahová Dávid az egész néppel bemegy.

1 És mondta Dávid magában: Egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul
keze miatt, nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok
tartományába, így Saul felhagy azzal,
hogy engem továbbra is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok a kezéből.
2 Felkelve azért Dávid, elment ő és
az a hatszáz ember, akik vele voltak,
Ákhishoz, a Máok fiához, Gáth királyához.
3 És Dávid Ákhisnál tartózkodott
Gáthban, ő és az ő emberei, mindegyik
a maga háza népével együtt; Dávid
és az ő két felesége, a Jezréelből való
Ahinoám és a Kármelből való Abigail,
a Nábál felesége.
4 Mikor pedig megmondták Saulnak,
hogy Dávid Gáthba menekült, nem üldözte őt tovább.
5 És mondta Dávid Ákhisnak: Ha kedvet találtam előtted, adj helyet nekem
valamelyik vidéki városban, hogy ott
lakjam: miért lakna a te szolgád veled
a királyi városban?
6 És neki adta Ákhis azon a napon
Siklágot; azért Siklág a Júda királyaié
lett mind e mai napig.
7 És azoknak a napoknak száma amíg
Dávid a filiszteusok földjén lakott, egy
esztendő és négy hónap.
8 És felment Dávid embereivel együtt
és megtámadták a gessureusokat, a
girzeusokat és az amálekitákat: mert
ősidőktől fogva ezek voltak annak a
földnek lakosai, amelyen Súrba mész
egészen Egyiptom földjéig.
9 És mikor Dávid megverte az országot, sem férfit, sem asszonyt nem hagyott életben, és elvitt juhot, ökröt,
szamarakat, tevéket és ruhákat, és úgy
tért vissza és ment Ákhishoz.
10 Mikor pedig Ákhis azt kérdezte:
Hova törtetek be most? Dávid így felelt: Júda déli részére és Jerákhméel
déli részére és keneus déli részére.
11 Dávid azonban sem férfit, sem as�szonyt nem hagyott életben, hogy
Gáthba vigye, ezt mondva: Valahogyan ellenünk ne nyilatkozzanak és
azt mondják: Így cselekedett Dávid. Ez
volt a szokása egész idő alatt, amíg a
filiszteusok földjén tartózkodott.
12 És Ákhis bízott Dávidban, ezt
mondva: Bizonyosan gyűlöletessé tet323

1 Sámuel 27. 28.
te magát az ő népe, Izrael előtt, azért tudod, hogy mit cselekedett Saul, hogy
kiirtotta a földről a varázslókat és jöörökké az én szolgám lesz.
vendőmondókat; miért akarod azért
Dávid a szolgálatát kínálja Ák- tőrbe ejteni az én lelkemet, hogy meghisnak az izraelitákkal szemben. öless engem?!
Saul megretten a filiszteusoktól, akik az Iz- 10 És megesküdött neki Saul az ÚRra,
rael ellen tábort ütöttek és elmegy egy ör- ezt mondva: Él az ÚR, hogy e dolog
döngös jövendőmondó asszonyhoz, hogy miatt nem lesz büntetésed.
jövendölést kérjen, mert az Isten már nem 11 Mondta azért az asszony: Kit idézfelel neki. Jövendőt mond neki az asszony, zek fel neked? És ő mondta: Sámuelt
az ördög ereje által előhozza Sámuel for- idézd fel nekem.
máját, aki megmondja, hogy a filiszteusok 12 Mikor pedig az asszony meglátta
által megverettetik és vele együtt meghal Sámuelt, hangosan felkiáltott. És szólt
minden fia. Saul nagyon megretten, eszik az asszony Saulnak, ezt mondva: Miaz asszonynál és utána elmegy.
ért csaltál meg engem? hiszen te vagy
Saul!
1 És abban az időben történt, hogy a 13 És mondta neki a király: Ne félj!
filiszteusok összegyűjtötték seregeiket Ugyan mit láttál? Az asszony pedig
a hadra, hogy harcoljanak Izrael ellen. mondta Saulnak: isteneket látok felÉs mondta Ákhis Dávidnak: Bizon�- jönni a földből.
nyal tudd meg, hogy velem kell jön- 14 És ő mondta neki: Milyen kinézenöd a táborba, mind neked, mind em- te van? Ő pedig mondta: Egy vénember jön fel, és palást van rajta. És megbereidnek.
2 Dávid pedig felelt Ákhisnak: Meglá- ismerte Saul, hogy az Sámuel, és megtod bizonnyal, hogy mit fog cseleked- hajtotta magát arccal a föld felé, és tiszni a te szolgád. És mondta Ákhis Dá- tességet tett neki.
vidnak: Ennélfogva fejem oltalmazójá- 15 Sámuel pedig mondta Saulnak: Miért háborgattál, hogy felidéztettél envá teszlek mindenkorra.
3 Sámuel pedig meghalt, és az egész gem? És felelt Saul: Igen nagy szoIzrael siratta őt, és a saját városában, rultságban vagyok; a filiszteusok haRámában temették el; Saul pedig kiir- dakoznak ellenem, Isten pedig eltátotta a földről a varázslókat és jöven- vozott tőlem, és nem felel nekem már
sem próféták által, sem álomlátás által;
dőmondókat.
4 És mikor a filiszteusok egybegyűlve azért hívtalak téged, hogy megmondd
eljöttek és tábort jártak Sunemnél, egy- nekem, mit kell cselekednem?
begyűjtötte Saul is az egész Izraelt, és 16 És mondta Sámuel: Ugyan miért
kérdezel engem, ha az ÚR eltávozott
tábort jártak Gilboánál.
5 Amint azonban Saul meglátta a tőled és ellenségeddel van?!
filiszteusok táborát, megijedt és az ő 17 És aszerint cselekedett az ÚR, amint
általam megmondta: elvette az ÚR a
szíve nagyon megrémült.
6 És megkérdezte Saul az URat, de az királyságot a kezedből, és azt a te tárÚR nem felelt neki sem álomlátás, sem sadnak, Dávidnak adta.
18 Mivel nem hallgattál az ÚR szavára,
az Urim, sem a próféták által.
7 Akkor mondta Saul a szolgáinak: Ke- és nem hajtottad végre az ő felgerjedt
ressetek nekem egy halottidéző as�- haragját az amálekitákon: azért cselekszonyt, hogy elmenjek hozzá, és meg- szik most így veled az ÚR.
kérdezzem őt. Szolgái pedig mondták 19 És az ÚR Izraelt is veled együtt a
neki: Íme Endorban van egy halottidé- filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel. Izraző asszony.
8 Azért másnak tettette magát Saul, és el táborát is a filiszteusok kezébe adja
más ruhákat véve magára, elment ő és az ÚR.
vele két férfi; és elmentek éjjel az as�- 20 Akkor Saul a maga egész nagysászonyhoz, és mondta: Mondj jövendőt gában hirtelen a földre esett, mert nanekem halottidézés által, és idézd fel gyon megrémült Sámuel szavaitól; és
semmi erő nem volt benne, mert egész
nekem azt akit mondok neked.
9 És mondta neki az asszony: Íme te jól nap és egész éjjel semmit sem evett.
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21 Akkor az asszony Saulhoz ment, és
mikor látta, hogy annyira megrémült,
mondta neki: Íme a te szolgálólányod
engedett a szavadnak, és kockára tettem lelkemet, és megfogadtam szavaidat amelyeket mondtál nekem:
22 Most azért hallgass te is szolgálólányod szavára, hadd tegyek egy falat
kenyeret eléd, és egyél, hogy erőd legyen mikor útra kelsz.
23 Ő azonban vonakodott, és mondta: Nem eszem; de szolgái és az as�szony is kényszerítették őt, és engedett
a szavuknak, felkelt a földről, és felült
az ágyra.
24 Az asszony házánál pedig volt egy
hízott borjú, és sietve levágta azt; azután lisztet vett, és meggyúrta, és kovásztalan pogácsát sütött.
25 És Saul elé és az ő szolgái elé vitte,
és ettek; azután felkeltek és elmentek
azon az éjszakán.

29

A filiszteusok amikor látják, hogy
Dávid is velük megy a harcba az
ő seregeikkel az ő táborukba, nem akarják, hogy velük legyen, pedig Ákhis király menti őt, sőt Dávid is menti magát,
mindennek ellenére kényszerítik, hogy
menjen haza a seregével.

4
1Krón
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1 Akkor a filiszteusok összegyűjtötték
minden seregeiket Afeknél; Izrael pedig tábort járt a forrásnál, amely Jezréel
mellett van.
2 És a filiszteusok vezérei kivonultak,
ki százzal, ki ezerrel, Dávid pedig és
az ő emberei hátul mentek Ákhissal.
3 És mondták a filiszteusok vezérei:
Mit akarnak ezek a zsidók? És mondta
Ákhis a filiszteusok vezéreinek: Nem
ez Dávid, Saulnak, Izrael királyának a
szolgája, aki már napok óta, sőt évek
óta nálam van, és nem találtam benne semmi rosszat attól a naptól fogva,
hogy átjött, a mai napig.
4 De megharagudtak rá a filiszteusok
vezérei, és mondták neki a filiszteusok
vezérei: Küldd vissza ezt az embert,
hogy térjen vissza a helyére oda, amelyet rendeltél neki, és ne jöjjön el velünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a harcban; mert ugyan mivel tehetné magát kedvesebbé ura előtt, hacsak nem ezeknek a vitézeknek fejeivel?

5 Vagy nem ez Dávid, akiről így énekelnek a körtáncban: Megverte Saul az
ő ezrét, és Dávid is az ő tízezrét?
6 Szólította azért Ákhis Dávidot, és
mondta neki: Él az ÚR, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy
hozzám jöttél, e mai napig; de a vezérek előtt nem vagy kedves.
7 Most azért térj vissza, és menj el békességben, és semmit se cselekedj, ami
a filiszteusok vezérei előtt helytelen.
8 És mondta Dávid Ákhisnak: Vajon
mit cselekedtem, és mit találtál a te
szolgádban attól a naptól fogva, hogy
nálad voltam, a mai napig, hogy ne
menjek el, és ne harcoljak a királynak,
az én uramnak ellenségei ellen?
9 Ákhis pedig felelt, és mondta Dávidnak: Tudom; bizonyára kedves vagy
előttem mint az Isten angyala; de a
filiszteusok vezérei mondták: El ne jöjjön velünk a harcba.
10 Azért kelj fel korán reggel urad
szolgáival együtt akik veled eljöttek;
keljetek fel korán reggel, mihelyt megvirrad, és menjetek el.
11 Felkelt azért Dávid embereivel
együtt, hogy korán reggel elmenjen és
visszatérjen a filiszteusok földjére. A
filiszteusok pedig felmentek Jezréelbe.

30

Az amálekiták felégették és kirabolták Siklágot, míg Dávid a
filiszteusok táborában volt, melyet mikor Dávid és a vitézei hazajőve megláttak, nagy hangon sírtak. Ezután Dávid Istentől tanácsot kér és az amálekiták után
megy, megveri őket és megszabadítja a rabokat, és visszahoz mindent amit azok elvittek, sőt, azon felül nagy nyereséget is
vesz tőlük, amit eloszt a barátai közt és
Júda országába is küld ezekből ajándékot.
1 És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon megérkezett embereivel
Siklágba, íme az amálekiták betörtek
a déli vidékre és Siklágba, és leverték
Siklágot, és azt tűzzel felégették.
2 És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak, kicsitől fogva
nagyig; senkit sem öltek meg, hanem
elhurcolták, és elmentek az ő útjukra.
3 Mikor azért Dávid embereivel együtt
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a városba érkezett; íme az tűzzel felégetett volt, feleségeiket, fiaikat és lányaikat pedig fogságba hurcolták.
4 Akkor Dávid és a nép amely vele
volt, felkiáltottak és annyira sírtak,
hogy végül erejük sem volt a sírásra.
5 Dávid két feleségét is fogságba hurcolták, a Jezréelből való Ahinoámot és
a Kármelből való Abigailt, a Nábál feleségét.
6 És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy
megkövezi őt, mivel az egész nép lelke
elkeseredett fiaik és lányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az ő
URában Istenében.
7 És mondta Dávid Abjáthár papnak,
az Akhimélek fiának: Hozd ide nekem az efódot. És Abjáthár odavitte az
efódot Dávidhoz.
8 És megkérdezte Dávid az URat, ezt
mondva: Üldözzem ezt a sereget?
Utolérem őket? És mondta neki: Üldözd, mert bizonyosan utoléred és
szabadulást szerzel.
9 Elment azért Dávid, ő és az a hatszáz ember akik vele voltak. És mikor
a Bésor patakjához jutottak, ott a nép
egy része megállt.
10 Dávid azonban négyszáz emberrel
tovább üldözte az ellenséget; kétszáz
ember pedig ott megállt, mivel fáradtabbak voltak, mintsem hogy a Bésor
patakján átkelhettek volna.
11 És találtak a mezőn egy egyiptomi
embert, akit Dávidhoz vittek, és kenyeret adtak neki enni és megitatták
vízzel.
12 És adtak neki egy csomó száraz fügét és két kötés aszúszőlőt; és miután
evett, visszatért a szelleme, mert három nap és három éjjel sem kenyeret
nem evett, sem vizet nem ivott.
13 És mondta neki Dávid: Kinek az embere vagy te, és honnan való vagy? Ő
pedig mondta: Egyiptomi ifjú vagyok,
egy amálekita ember szolgája, és elhagyott engem az én uram, mivel ma
harmadnapja megbetegedtem.
14 Mi törtünk be a keréteusok déli vidékére, és oda amely Júdáé, és Káleb
déli vidékére; és Siklágot felégettük
tűzzel.
15 És Dávid mondta neki: Elvezetsz
minket ahhoz a sereghez? És ő mondta: Esküdj meg nekem az Istenre, hogy
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nem ölsz meg engem, sem az én uram
kezébe át nem adsz, és elvezetlek téged ahhoz a sereghez.
16 Elvezette azért őket; és íme azok elszéledtek az egész vidéken, és ettek,
ittak és táncoltak az igen nagy zsákmány felett, amelyet a filiszteusok tartományából, és Júda tartományából
hoztak.
17 És alkonyattól fogva másnap estig
vágta őket Dávid, és senki sem menekült meg közülük, hanem csak négyszáz ifjú ember, akik tevékre ültek és
elfutottak.
18 És mindent megszabadított Dávid,
valamit az amálekiták elvittek; az ő két
feleségét is megszabadította Dávid.
19 És semmijük sem hiányzott, sem kicsi, sem nagy, sem fiaik, sem lányaik, a
zsákmányból sem és mindabból, amit
elvittek tőlük; Dávid mindent visszahozott.
20 És elvitte Dávid mind a nyájat és
barmokat, melyeket tulajdon barmuk
előtt hajtottak, és azt mondták: Ez a
Dávid zsákmánya!
21 Mikor pedig Dávid ahhoz a kétszáz
emberhez érkezett, akik fáradtabbak
voltak minthogy Dávidot követhették
volna, és otthagyta őket a Bésor patakjánál: kimentek Dávid elé és a nép elé
amely vele volt. Dávid pedig a néphez
közeledett, és békességgel köszöntötte őket.
22 Akkor mondták mindazok közül
akik Dáviddal elmentek, így szólva:
Minthogy mind a gonosz emberek és
Béliál emberei nem jöttek el velünk,
semmit se adjunk nekik a zsákmányból amelyet visszaszereztünk, hanem
csak kinek-kinek a maga feleségét és
gyermekeit, azokat vigyék el, és menjenek el.
23 Dávid azonban így szólt: Ne cselekedjetek így atyámfiai azzal amit nekünk adott az ÚR; Ő oltalmazott minket és adta kezünkbe a sereget amely
ellenünk jött.
24 Vajon kicsoda engedhetne nektek
ebben a dologban? Hanem amekkora
annak a része aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része aki a holminál maradt; egyenlően osztozzanak.
25 És úgy történt ez attól a naptól fogva azután is; törvénnyé és szokássá tette ezt Izraelben mind e mai napig.

1 Sámuel 30. 31.
26 Mikor pedig Dávid Siklágba érkezett, küldött a zsákmányból Júda
véneinek, az ő barátainak, ezt mondva:
Íme az ÚR ellenségeinek zsákmányából való ajándék számotokra.
27 Azoknak tudniillik akik Béthelben,
akik dél felé Rámóthban, és akik
Jathirban laknak;
28 Akik Aroerben, akik Sifmótban és
akik Estemoában laknak;
29 Akik Rákálban, akik a jerakhméeliták városaiban és akik a keneusok
városaiban laknak;
30 Akik Hormában, akik Kor-Asánban
és akik Athákban laknak;
31 Akik Hebronban és mindazon helyeken, ahol Dávid az embereivel megfordult.

31

Saul megütközik a filiszteusokkal
és igen nagyon megveri őket a
filiszteusok hada. Mikor látja Saul, hogy a
nép is és ő is fiaival együtt el fognak veszni,
megöli magát. Másnap elviszik Saul fejét,
testét és fegyverét. De a jábes-gileádbeliek
visszaviszik Saul és fiai testét.
1 És megütköztek a filiszteusok Izraellel, és elfutottak Izrael férfiai a
filiszteusok elől, és elhullottak a seb
miatt a Gilboa hegységén.
2 A filiszteusok pedig utolérték Sault és a fiait, és a filiszteusok megölték
Jonathánt, Abinádábot és Málkisuát, a
Saul fiait.
3 És a küzdelem igen heves lett Saul
ellen, mikor eltalálták őt az íjászok, és
igen megrettent az íjászoktól.
4 És mondta Saul a fegyverhordozójának: Húzd ki a kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valahogyan
rám ne jöjjenek ezek a körülmetéletle-

nek, és keresztülszúrjanak engem és
gúnyt űzzenek belőlem. De fegyverhordozója nem akarta, mert nagyon
félt. Akkor Saul vette a kardot és belebocsátkozott.
5 És fegyverhordozója, amint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belebocsátkozott a kardjába, és vele együtt meghalt.
6 És azon a napon meghalt Saul és az ő
három fia és fegyverhordozója, sőt az
emberei is mindnyájan.
7 És mikor meglátták Izrael férfiai, akik
a völgyön túl és a Jordánon túl laktak,
hogy Izrael férfiai elfutottak, és hogy
Saul és az ő fiai meghaltak: elhagyták a
városokat és elfutottak. A filiszteusok
pedig eljöttek és azokban laktak.
8 És történt másnap, mikor a filiszteusok kimentek, hogy kirabolják az
elesetteket, megtalálták Sault és az ő
három fiát, akik a Gilboa hegyén estek el.
9 És levágták a fejét és fegyverzetét lehúzták, és szerte küldték a filiszteusok
tartományába, hogy hírt mondjanak
bálványaik templomában és a nép között.
10 És fegyverzetét Astarót templomában helyezték el, testét pedig
felfüggesztették Bethsán kerítésére.
11 Mikor pedig Jábes-Gileád lakói értesültek róla, hogy mit cselekedtek a
filiszteusok Saullal:
12 A vitéz férfiak mindnyájan felkeltek, és egész éjjel mentek, és miután
levették Saul testét és fiainak testét
Bethsán kerítéséről, elmentek Jábesbe,
és ott megégették őket;
13 Csontjaikat pedig felszedték, és eltemették a tamarisfa alatt Jábesben; és
hét napig böjtöltek.
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Melyben le vannak írva a Saul halála után történt csoda dolgok, amik Dávid királysága
alatt történtek 40 esztendőt befoglalva. 2Sám.5.5.

1

Elmondja egy fiú Dávidnak, hogyan
halt meg Saul és az ő fiai az Izrael egész
seregével együtt. Megöleti Dávid a hírmondót, mert azt mondta, hogy ő ölte meg
Sault. Azután keservesen siratja Sault és
Jonathánt, verset költ azok haláláról.
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1 És Saul halála után történt, amikor
Dávid visszatért az amálekiták legyőzéséből, és Dávid két napig Siklágban
időzött:
2 Íme, a harmadik napon egy férfi jött
Saultól a táborból, és az ő ruhái meg
voltak szaggatva, fején pedig föld volt;
és amikor Dávidhoz ért, leesett a földre, és meghajtotta magát.
3 Mondta pedig neki Dávid: Honnan
jössz? Felelt neki: Izrael táborából szaladtam el.
4 Mondta neki Dávid: Mondd meg nekem kérlek, hogyan lett a dolog? Ő
pedig felelt: Megfutamodott a nép a
harcból, és a nép közül nagy sokaság
esett el, és meghaltak. Sőt Saul is és
Jonathán, az ő fia meghaltak.
5 Dávid pedig mondta az ifjúnak, aki
ezt elbeszélte neki: Honnan tudod,
hogy meghalt Saul és Jonathán, az ő
fia?
6 Felelt az ifjú aki a hírt hozta: Úgy történt, hogy felmentem a Gilboa hegyére, és íme Saul a dárdájára támaszkodott, és íme a szekerek és a lovagok
utolérték őt.
7 Hátratekintve pedig Saul meglátott
engem és szólított, és mondtam: Itt vagyok én.
8 Mondta pedig nekem: Ki vagy te? Feleltem neki: Amálekita vagyok.
9 Akkor mondta nekem: Kérlek állj
mellém és ölj meg engem, mert igen
nagy kínban vagyok, mert a lélek még
teljesen bennem van.
10 Azért ráállva megöltem őt, mert
tudtam, hogy nem élhet miután elesett, és elhoztam a koronát, mely az ő
fején volt, és az aranyperecet, mely az
ő karján volt, és azokat íme idehoztam
az én uramnak.
11 Akkor megragadta Dávid a maga
328

ruháit és megszaggatta, úgyszintén a
többi ember is aki vele volt.
12 És nagy zokogással sírtak és böjtöltek egész estig Saulon és Jonathánon,
az ő fián, és az ÚR népén és Izrael házán, mivelhogy fegyver által hullottak el.
13 És mondta Dávid az ifjúnak, aki ezt
elbeszélte neki: Honnan való vagy te?
Felelt: Egy jövevény amálekita férfi fia
vagyok.
14 Ismét mondta neki Dávid: Hogy
nem féltél felemelni kezedet az ÚR felkentjének elvesztésére?
15 És szólított Dávid egyet a szolgái
közül, akinek mondta: Gyere elő és öld
meg őt. Aki átütötte azt, és meghalt.
16 És mondta neki Dávid: A te véred
legyen a te fejeden: mert a saját nyelved vallása bizonyságot tesz ellened,
ezt mondva: Én öltem meg az ÚR felkentjét.
17 És keservesen sírt Dávid ilyen sírással Saulon és Jonathánon, az ő fián.
18 Melyet azért tett, hogy Júda fiait az
íjra szoktassák: mely meg van írva a
Jásár könyvében.
19 Izrael! a te ékességed elesett halmaidon: miként hullottak el a hatalmasok!
20 Meg ne mondjátok Gáthban, ne hirdessétek Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a filiszteusok lányai, és ne
ujjongjanak a körülmetéletlenek lányai.
21 Ti Gilboa hegyei, se harmat, se eső
rátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót, mert ott
hányták el az erős vitézek pajzsát, Saul
pajzsát, mintha meg sem kenték volna olajjal.
22 A megöltek vérétől és a hősök kövérétől Jonathán íja hátra nem tért, és a
Saul fegyvere hiába nem járt.
23 Sault és Jonathánt, akik egymást
szerették és kedvelték amíg éltek, a halál sem választotta el; a sasoknál gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek
voltak.
24 Izrael lányai! sirassátok Sault, aki titeket karmazsinba öltöztetett gyönyö-
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2 Sámuel 1. 2.
rűen, és arannyal ékesítette fel ruhátokat.
25 Óh, hogy elhullottak az erősek a
harcban! Jonathán halmaidon esett el!
26 Nagy keserűségben vagyok miattad
testvérem, Jonathán, kedves voltál nekem nagyon, hozzád való szeretetem
nagyobb volt az asszonyok felé való
szerelemnél.
27 Óh, hogy elhullottak az erősek! És
elvesztek a hadi szerszámok!

2

Dávid az Isten tanácsából Hebronba
megy, ahol Júda nemzetsége királlyá
teszi. Ábner is, a Saul fiát, Isbósetet teszi királlyá Izrael nemzetségein. Dávid és
Isbóset vitézei megküzdenek, és a Dávid
szolgái megverik Isbóset szolgáit.

1 Ezek után történt, hogy megkérdezte Dávid az URat, ezt mondva: Felmenjek-e Júdának valamelyik városába? Akinek felelt az ÚR: Menj fel. És
mondta Dávid: Hová menjek? Felelt:
Hebronba.
2 Felment azért oda Dávid és az ő két
felesége is, Ahinoám, a Jezréelből való,
és Abigail, a Karmelből való Nábál felesége.
3 És embereit is, akik vele voltak, felvitte Dávid, kit-kit a maga háza népével, és Hebron városaiban laktak.
4 És eljöttek Júda férfiai, és ott felkenték Dávidot királynak a Júda házán. Mikor pedig megjelentették Dávidnak, ezt mondva: A Gileádból való
Jábes emberei voltak azok akik eltemették Sault;
5 Követeket küldött Dávid a Gileádból
való Jábes embereihez, és ezt üzente neki: Áldottak vagytok ti az ÚRtól,
akik ezt az irgalmasságot cselekedtétek a ti uratokkal Saullal, hogy eltemettétek;
6 Azért most az ÚR cselekedjen veletek irgalmasságot és igazságot; sőt én
is ezt a jót teszem veletek, hogy ezt cselekedtétek;
7 Most azért a ti kezeitek erősödjenek
meg, és legyetek erős férfiak, mert meghalt a ti uratok Saul, és Júda háza már
felkent engem királynak önmagán.
8 Abner pedig, a Nér fia, aki Saul fővezére volt, felvette Isbósetet, a Saul fiát,
és elvitte Mahanáimba.
9 És királlyá tette őt Gileádon, Asuron

és Jezréel városán, és az Efraim és Benjámin nemzetségein, és az egész Izraelen.
10 Negyven esztendős volt Isbóset,
Saul fia, mikor uralkodni kezdett Izraelen, és két esztendeig uralkodott.
Csak Júdának háza követte Dávidot.
11 Az idő száma amíg Dávid király
volt Hebronban Júdának házán, hét
esztendő és hat hónap.
12 És elment Abner, a Nér fia, és
Isbósetnek, a Saul fiának szolgái
Mahanáimból Gibeonba.
13 Joáb is, Sérujának fia, és a Dávid szolgái elmenve összetalálkoztak
azokkal a Gibeon halastavánál, és ezek
a halastón innen maradtak, azok pedig
a halastón túl.
14 Akkor mondta Abner Joábnak: Nosza álljanak elő néhányan az ifjak, és
viaskodjanak előttünk. És mondta
Joáb: Hát álljanak elő.
15 Felkeltek azért és egyenlő számban
átmentek a Benjámin nemzetéből és a
Saul fiának, Isbósetnek seregéből tizenketten, és a Dávid szolgái közül is tizenketten.
16 És ki-ki megragadta a társa fejét, és fegyverét oldalába ütötte; és
együtt elhullottak mind; és azt a mezőt
Helkáth-Hassurimnak nevezték, mely
Gibeonban van.
17 És igen erős harc lett azon a napon,
és megveretett Abner és Izrael népe a
Dávid szolgái által.
18 Három fia volt ott Sérujának: Joáb,
Abisai és Asáel; Asáel pedig könnyű
lábú volt, mint egy vadkecske, mely a
mezőn lakik.
19 És Asáel üldözte Abnert; és se jobbra, se balra nem tért ki az Abner után
való futásában.
20 Hátratekintve pedig Abner, mondta: Te vagy az Asáel? Felelt: Én vagyok.
21 És mondta neki Abner: Térj másfelé, vagy jobb kézre vagy bal kézre, és
fogj meg egyet az ifjak közül, és foszd
ki őt mindenéből; de Asáel nem akarta őt elhagyni.
22 Ismét mondta Abner Asáelnek:
Menj el a hátam mögül. Miért verjelek
téged a földhöz? És milyen arccal menjek Joábhoz, a te bátyádhoz?
23 Mikor azért semmiképpen nem
akart eltérni, átütötte őt Abner a dárda
végével az ötödik oldalcsontja között,
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és hátul jött ki a dárda; és elesett azon
a helyen, és ugyanott meghalt. És úgy
volt, hogy mindazok akik arra a helyre érkeztek ahol Asáel elesett és meghalt, megálltak.
24 Joáb pedig és Abisai tovább üldözték Abnert; és mikor lement a nap, elérkeztek az Amma halmára, mely
Giah átellenében volt a Gibeon pusztája melletti úton.
25 Akkor egybegyülekeztek az Abner
után való Benjámin fiai, egy csoportot
alkotva, és megálltak egy halom tetején.
26 És Abner kiáltott Joábnak, és mondta: Vajon szüntelenül öldökölnie kell-e
a fegyvernek? Nem tudod, hogy siralmas lesz ennek a vége? És meddig
nem mondod a népnek, hogy térjenek
vissza testvéreik hátából?
27 És mondta Joáb: Él az Isten, hogy ha
te nem szóltál volna, bizony már reggel eltávozott volna a nép, és nem kergette volna az ő atyjafiait.
28 Trombitát fúvatott azért Joáb, és
megállt az egész nép, és nem üldözték tovább Izraelt, és nem harcoltak tovább.
29 Abner pedig és az ő vitézei azon az
egész éjszakán mentek a mezőségen,
és átkeltek a Jordánon, és az egész vidéket bejárva Mahanáimba jutottak.
30 Joáb pedig megtérve Abner üldözéséből, összegyűjtötte az egész népet, és
Dávid szolgái közül tizenkilencen hiányoztak, és Asáel.
31 A Dávid szolgái pedig Benjámin
nemzetéből, az Abner szolgái közül háromszázhatvan embert öltek meg, akik
meghaltak.
32 És felvéve Asáelt, eltemették őt atyja sírboltjában, mely Bethlehemben
volt. Joáb pedig és a vitézei egész éjjel menve Hebronban virradtak meg.

3

Először Dávid fiait sorolja fel, akik
Hebronban születtek neki. Azután elbeszéli ez a rész Abnernek, a Saul főhadnagyának elszakadását Isbósettől, és Dávidhoz való hajlását. Abner halála, akit
Joáb ölt meg álnoksággal, akit Dávid az
egész közösséggel együtt nagyon keservesen megsirat.

1 Sokáig tartó hadakozás lett a Saul
háznépe között és a Dávid háznépe
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között. Dávid pedig mind feljebb-feljebb emelkedett és erősödött; a Saul
háza pedig alább-alább szállt és fogyott.
2 Fiai születtek Dávidnak Hebronban,
akik között elsőszülött volt Ammon, a
Jezréelből való Ahinoámtól;
3 A második pedig Kileáb, a kármelbeli
Nábál feleségétől, Abigailtól való, és a
harmadik Absolon, a Máákha fia, aki
a gessurbeli Thalmai király lánya volt;
4 És a negyedik Adónia, Haggit fia, és
az ötödik Sefátia, Abitál fia,
5 A hatodik Ithreám, Eglától, Dávid feleségétől való: ezek születtek Dávidnak Hebronban.
6 Történt pedig, hogy amíg a hadakozás a Saul háznépe és a Dávid háznépe
között tartott, Abner igen erősen forgolódott a Saul háza népe mellett.
7 Volt pedig Saulnak egy ágyasa, akinek Rizpa volt a neve, Ajának lánya; és
mondta Isbóset Abnernek: Miért mentél be az én atyám ágyasához?
8 Igen megharagudott azért Abner
Isbóset szaván, és mondta: Ebek feje
vagyok én, aki Júdával tart? Én most
nagy irgalmasságot cselekedtem a te
atyádnak, Saulnak házával, az ő atyjafiaival és rokonságaival, és nem adtalak téged Dávid kezébe; és te mégis
rám fogod most ennek az asszonynak
a vétkét.
9 Úgy cselekedjen Isten Abnerrel most
és ezután is, ahogy megesküdött az ÚR
Dávidnak, én is úgy cselekszem vele:
10 Hogy elveszem a királyságot Saul
házától, és megerősítem Dávid székét
Izrael és Júda felett, Dántól fogva egészen Bersebáig.
11 És nem felelhetett erre semmit
Abnernek, mivelhogy igen félt tőle.
12 Követeket küldött azért Abner Dávidhoz maga helyett ilyen üzenettel: Vajon kié az ország? Azt mondva:
Tégy szövetséget velem, és íme az én
erőm is melletted lesz, hogy az egész
Izraelt hozzád hajtsam.
13 Akinek felelt Dávid: Jó, szövetséget kötök veled. De egyet kérek tőled,
ezt mondva: Addig ne lásd az arcomat,
amíg el nem hozod nekem Mikált, a
Saul lányát, mikor ide akarsz jönni,
hogy arcomat lásd.
14 És követeket küldött Dávid
Isbósethez, a Saul fiához, akik ezt
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mondják: Add vissza a feleségemet,
Mikált, akit én száz filiszteus előbőrével jegyeztem el magamnak.
15 Elküldte azért Isbóset, és elvetette
őt a férjétől, Páltieltől, Láis fiától.
16 És vele ment a férje is, sírva követve őt Bahurimig; és ott mondta neki
Abner: Indulj, menj vissza; és hazatért.
17 Azután szólt Abner az Izrael
véneinek, ezt mondva: Már régtől fogva kívántátok Dávidot, hogy nektek
királyotok legyen:
18 Azért most vigyétek véghez, mert
az ÚR szólt Dávidnak, ezt mondva: Az
én szolgámnak, Dávidnak keze által
szabadítom meg az én népemet Izraelt
a filiszteusok kezéből, és minden ellenségeinek kezéből.
19 Azután szólt Abner a Benjámin
nemzetségével is, és elment Abner Dávidhoz is Hebronba, hogy megjelentse
neki mindazt ami tetszene Izrael népének és Benjámin egész nemzetségének.
20 Mikor pedig eljutott Abner Dávidhoz Hebronba, és vele együtt húsz ember, megvendégelte Dávid Abnert és a
vele lévő embereket.
21 Ezután mondta Abner Dávidnak:
Felkelek és elmegyek, hogy az egész
Izraelt ide gyűjtsem az én uram elé, a
király elé, akik frigyet kössenek veled,
és uralkodj mindeneken úgy ahogy
szívednek tetszik. És visszabocsátotta
Dávid Abnert, és elment békével.
22 És íme a Dávid szolgái és Joáb jöttek
a táborból, és sok prédát hoztak magukkal, de Abner nem volt már Dávidnál Hebronban, mert elbocsátotta őt és
békével elment.
23 Joáb pedig és az egész sereg mely
vele volt, amint megérkeztek értesítették Joábot e dolog felől, ezt mondva: Idejött Abner, Nér fia a királyhoz,
és visszabocsátotta őt, és békével hazatért.
24 Bement azért Joáb a királyhoz, és
mondta: Mit cselekedtél? Íme Abner
hozzád jött, miért bocsátottad el őt,
hogy elmenjen?
25 Ismered Abnert, a Nér fiát? Csak
azért jött ide, hogy megcsalhasson, és
kikémlelje a te kijövésedet és bemenésedet, és megtudjon mindent amit te
cselekszel.
26 És kimenve Joáb Dávidtól, követe-

ket küldött Abner után, akik visszahozták őt a Sira kútjától; Dávid azonban nem tudta.
27 Visszajőve Abner Hebronba, félreszólította őt Joáb a kapu között, mintha titokban akarna vele beszélni, és átütötte ott őt az ötödik oldalbordájánál,
és meghalt Asáelnek, a Joáb atyjafiának
véréért.
28 Mely dolgot miután Dávid megtudott, mondta: Ártatlan vagyok én és az
én országom mindörökké az ÚR előtt,
Abnernek, a Nér fiának vérétől.
29 Szálljon ez Joáb fejére és az ő atyja egész háza népére; és el ne fogyjon a
Joáb házából a folyásos, a bélpoklos, a
mankón járó, és aki fegyver miatt vész
el, és a kenyér nélkül szűkölködő.
30 Joáb pedig és Abisai, az ő atyjafia
azért ölték meg Abnert, mert megölte az ő atyjukfiát, Asáelt Gibeonban a
harcon.
31 Mondta pedig Dávid Joábnak és
mind az egész népnek mely vele volt:
Szaggassátok meg ruháitokat, és öltözzetek zsákba, és sírjatok Abner előtt!
Dávid király pedig a koporsó után
ment;
32 És eltemették Abnert Hebronban.
Akkor felkiáltott a király, és igen sírt
az Abner koporsója felett, és sírt az
egész nép is.
33 És a király gyászdalt szerezve
Abner felett, mondta: Nem úgy halt
meg Abner mint egy bolond?
34 Kezeid nem voltak megkötve, sem
lábaid béklyóba verve; de úgy vesztél
el, mint álnok ember miatt szokott elveszni az ember! És siratta őt ismét az
egész nép.
35 Előjött pedig mind az egész nép,
hogy enni adjanak Dávidnak, mikor
még a nap fenn volt, de megesküdött
Dávid, ezt mondva: Úgy cselekedjen
velem az Isten most és ezután is, hogy
amíg a nap le nem megy, sem kenyeret, sem egyebet nem eszem.
36 Mely dolgot mikor az egész község megértett, igen tetszett nekik; valamint a király többi dolga is, amit cselekedett, igen tetszett nekik.
37 És megértette azon a napon az
egész nép és az egész Izrael, hogy nem
a királytól volt, hogy Abnert, a Nér fiát
megölték.
38 Mondta pedig a király a szolgáinak:
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Nem tudjátok, hogy nagy fejedelem
esett ma el Izraelben?
39 Én pedig ma erőtlen, noha felkent
király vagyok; Sérujának ezek a fiai
pedig hatalmasabbak nálam. De fizessen meg az ÚR annak aki gonoszt cselekszik, az ő gonoszsága szerint.

4

Megretten Isbóset egész Izrael népével
együtt az Abner halála miatt. Isbósetet
is megöli két hadnagya, és annak fejét elviszik Dávidnak, akiket iszonyú halállal ölet
meg Dávid, Isbóset fejét pedig tisztességgel eltemetik.

4
2Sám 9,3;

1 Mikor pedig meghallotta Saul fia,
hogy Abner meghalt Hebronban, igen
megfogyatkozott az ő ereje. Sőt az
egész Izrael megrémült.
2 Két fővezére volt a Saul fiának, az
egyiknek neve Bahana és a másiknak neve Rékáb, Rimmon fiai, aki
Beerótból való volt, a Benjámin fiai közül; mert Beerót is a Benjámin városai
közé számláltatott.
3 Elfutottak pedig a beerótbeliek Gittáimba, és jövevények lettek ott mind
e mai napig.
4 Jonathánnak pedig, a Saul fiának volt
egy sánta fia (öt esztendős volt, mikor
Jezréelből hír jött Saul és Jonathán felől, és felvette őt a dajkája, hogy elszaladjon vele; és úgy történt, hogy mikor
a dajka gyorsan futott, elesett, és megsántult), ennek Méfibóset volt a neve.
5 Elmentek azért a beerótbeli Rimmon
fiai, Rékáb és Bahana, és bementek
Isbóset házába, amikor a nap legmelegebb volt, és ő déli álmát aludta.
6 Bemenve azért ezek a ház belsejébe, mintha gabonát vinnének ki, és átütötték őt az ötödik oldalborda alatt;
és Rékáb és az ő atyjafia, Bahana, elszaladtak.
7 Mikor azért ezek bementek a házba,
és ő hálószobájában az ágyán feküdt,
megsebesítve megölték őt, s fejét levágva, felvették az ő fejét, és egész éjjel
mentek a sík mezőn.
8 És elvitték Isbóset fejét Dávidhoz
Hebronba, és mondták a királynak: Itt
van Isbósetnek, Saul fiának, a te ellenségednek feje; aki üldözte a te lelkedet,
és az ÚR bosszút állt e mai napon az
én uramért, a királyért, Saulon és az ő
maradékán.
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9 Dávid pedig felelt Rékábnak
és Bahanának, az ő atyjafiának, a
beerótbeli Rimmon fiainak, és mondta
nekik: Él az ÚR, aki megszabadította
az életemet minden nyomorúságból,
10 Hogy én azt, aki nekem hírt hozott, ezt mondva: Íme meghalt Saul
(és azt hitte, hogy azzal nekem örömet
szerez), megragadva megölettem őt
Siklágban, holott jutalmat kellett volna
adnom neki hírmondásáért:
11 Mennyivel inkább az istentelen embereket, akik ágyában, a maga házában ölték meg az igaz embert? Azért
most vajon ne kívánjam-e meg az ő vérét kezeitekből, hogy titeket eltöröljelek a földről?
12 Parancsolt azért Dávid a szolgáinak, hogy öljék meg őket; és elvagdalták kezeiket és lábaikat; és felakasztották őket Hebronban, a halastó mellett.
Isbóset fejét pedig felvéve, Abner sírboltjába temették el Hebronban.
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12
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5

Miután Isbósetet megölték, egész Izrael nemzetsége felkeni királlyá Dávidot.
Beveszi Sion várát. Ismét feleségeket vesz
magának, akiktől gyermekei születnek. A
filiszteusokat megveri kétszer.

1 Eljöttek pedig Dávidhoz Hebronba
Izrael minden nemzetségei, és így
szóltak: Íme mi a te csontodból és húsodból valók vagyunk,
2 Mert ezelőtt is, mikor Saul uralkodott
felettünk, te vezetted ki s be Izraelt, és
az ÚR azt mondta neked: Te legelteted
az én népemet, az Izraelt, és te fejedelem leszel Izrael felett.
3 Eljöttek azért Izrael minden vénei a
királyhoz Hebronba, és Dávid király
szövetséget kötött velük Hebronban
az ÚR előtt, és királlyá kenték Dávidot
Izrael felett.
4 Harminc esztendős volt Dávid mikor
uralkodni kezdett, és negyven esztendeig uralkodott.
5 Hebronban uralkodott a Júda nemzetségén hét esztendeig és hat hónapig; és
Jeruzsálemben uralkodott harminchárom esztendeig az egész Izrael és Júda
nemzetségein.
6 Felment pedig a király és az ő népe
Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, akik
azt a földet lakták, ők azonban azt
mondták Dávidnak: Nem jössz ide be,
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hacsak le nem vágod a sántákat és vakokat! mellyel azt mondták: Nem jön
ide be Dávid.
7 De bevette Dávid a Sion várát, és az
most már a Dávid városa.
8 Mert azt mondta Dávid azon a napon: Valaki felmegy a csatornához, és
kezdi vágni a jebuzeusokat, és a sántákat és a vakokat, akiket gyűlöl a Dávid lelke, fejedelem lesz. Mert a vakok és
sánták mondták: Nem jön be a házba!
9 És Dávid abban a várban lakott, és
Dávid városának nevezte azt; és Dávid körös-körül megépítette a kerítéstől fogva befelé.
10 Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert a Seregek URa
Istene volt vele.
11 Követeket küldött pedig Hirám,
Tírusz királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket és kőműveseket,
és házat építettek Dávidnak.
12 És belátta Dávid, hogy az ÚR megerősítette őt az Izrael felett való királyságában, és hogy felmagasztalta az ő
királyságát az ő népén, az Izraelen.
13 Vett pedig még magának Dávid
ágyasokat és feleségeket Jeruzsálemből, miután Hebronból odament; és
lettek még Dávidnak fiai és lányai.
14 És ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek: Sammua, Sóbáb,
Nátán, Salamon,
15 Ibhár, Elisua, Néfeg, Jáfia,
16 Elisáma, Eljada és Elifélet.
17 Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot az
Izraelen; felkeltek mind a filiszteusok,
hogy Dávidot megkeressék; melyet
megértve Dávid, lement az erősségbe.
18 A filiszteusok pedig megérkeztek és
elszéledtek a Refaim völgyében.
19 Megkérdezte azért Dávid az URat
ilyen szóval: Elmenjek-e a filiszteusok
ellen? Kezembe adod-e őket? Felelt az
ÚR Dávidnak: Menj el, mert kétség
nélkül kezedbe adom a filiszteusokat.
20 Elérkezett azért Dávid Baál Perázimba, és megverte ott őket Dávid, és
mondta: Szétszórta előttem az ellenségeimet az ÚR, mint a víz szokott eloszlani; azért nevezte azt a helyet Baál
Perázimnak.
21 És otthagyták a bálványaikat, melyeket Dávid és a szolgái elégettek.

22 Azután ismét feljöttek a filiszteusok,
és elszéledtek a Refaim völgyében.
23 Megkérdezte azért Dávid az URat,
aki ezt felelte: Ne menj most rájuk; hanem kerülj a hátuk mögé és a szederfákkal szemben támadd meg őket.
24 És mikor a szederfák tetején indulás
zaját fogod hallani, akkor indulj meg,
mert akkor kimegy előtted az ÚR,
hogy megverje a filiszteusok táborát.
25 És úgy cselekedett Dávid, ahogy
megparancsolta neki az ÚR: és vágta
a filiszteusokat Gibeától fogva egészen
addig amíg Gézerbe mennél.

6

Elmegy Dávid és elhozza az Isten ládáját az Abinádáb házából Jeruzsálembe.
Megöli az Isten Uzzát, mert az Isten ládájához nyúlt. Ezért Dávid az Obed Edom
házánál hagyja azt, és három hónappal később beviszi azt Jeruzsálembe. Mikál megutálja Dávidot, amiért ő a láda előtt táncolt.

1 Ezek után Dávid összegyűjtötte az
egész Izrael színét, harmincezer embert.
2 És felkelve, elment Dávid az egész
néppel együtt mely vele volt, Júda városába, Bahalába, hogy elhozza onnan
az Isten ládáját, melynél tiszteltetik
a Név, a Seregek URának neve, aki a
kérubok között ül.
3 És az Isten ládáját új szekérre tették, és elhozták azt Abinádáb házától,
mely a dombon volt, és Uzza és Ahió,
Abinádáb fiai vezették az új szekeret.
4 Elvitték azért azt az Abinádáb házából, mely a dombon volt, az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt ment.
5 Dávid pedig és az egész Izrael népe
örvendeztek az ÚR előtt, jegenyefából
való minden szerszámokkal, hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és
cimbalmokkal.
6 És mikor Nákon szérűjére jutottak,
kinyújtotta Uzza a kezét az Isten ládájára, és megtartotta azt, mert az ökrök
félremozdították.
7 Ezért felgerjedt az ÚR haragja Uzza
ellen, és vakmerőségéért megölte őt ott
az Isten: és meghalt ott az Isten ládája mellett.
8 És bosszankodott Dávid, hogy az ÚR
ilyen romlással rontotta meg Uzzát,
333

1
1Krón 13,5;

3
1Sám
6,7-8;
1Sám 7,1;

6
1Krón 13,9;

2 Sámuel 6. 7.

10
1Krón
13,13;
1Krón
15,18;
1Krón 16,5;
1Krón
26,4-8;
11
1Krón
13,14;

17
1Krón 15,1;
1Krón 16,1;

18
1Krón 16,2;

és azt a helyet Péres Uzzának nevezte
mind e mai napig.
9 Félni kezdett azért Dávid azon a napon az ÚRtól, és mondta: Hogyan jöjjön az ÚR ládája hozzám?
10 És nem akarta Dávid magához vinni az ÚR ládáját Dávid városába, hanem letetette azt Dávid a gitteus Obed
Edom házánál.
11 És az ÚR ládája a gitteus Obed
Edom házánál volt három hónapig,
és megáldotta az ÚR Obed Edomot és
egész háza népét.
12 És megmondták Dávid királynak
ilyen szóval: Megáldotta az ÚR az
Obed Edom házát és mindenét, amije van, az Isten ládájáért. És elmenve
Dávid, elvitte vigassággal az Isten ládáját az Obed Edom házától Dávid városába.
13 Mikor pedig azok akik az ÚR ládáját
vitték, hat lépést mentek, áldozott ott
egy ökröt és hízott borjút.
14 Dávid pedig teljes erejéből táncolt
az ÚR előtt, és Dávid gyolcs efódot
övezett magára.
15 Dávid azért és Izrael egész háza
felvitték az ÚR ládáját énekléssel és
trombitaszóval.
16 És mikor az ÚR ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul lánya kinézett az
ablakon, és látva, hogy Dávid király
ugrál és táncol az ÚR előtt, megutálta
őt szívében.
17 Mikor pedig bevitték az ÚR ládáját
és elhelyezték azt a helyére, a sátor közepére, melyet Dávid állíttatott fel számára: akkor Dávid egészen égőáldozatokat és hálaadó áldozatokat áldozott
az ÚR előtt.
18 Mikor pedig elvégezte Dávid az
egészen égőáldozatot és a hálaadó áldozatot, megáldotta a népet a Seregek
URának nevében.
19 És osztogattatott Dávid mind az
egész népnek, Izrael egész seregének,
férfiaknak és asszonyoknak kenyeret:
mindenkinek egy-egy lepényt, egyegy darab húst, és egy-egy palack bort;
és elment mind az egész nép, ki-ki az
ő házához.
20 Mikor pedig Dávid hazament, hogy
megáldja az ő háznépét is: kijött Mikál,
a Saul lánya Dávid elé, és mondta: Milyen dicsőséges volt ma Izrael királya,
aki a szolgái, szolgálólányai előtt fel334

fosztódott ma, mint ahogy egy esztelen szokott felfosztódni!
21 És mondta Dávid Mikálnak: Az ÚR
előtt tettem, aki inkább engem választott mint atyádat és az ő egész háza népét, hogy az ÚR népének, Izraelnek fejedelme legyek; igen, ezután is örvendezek az ÚR előtt.
22 Sőt minél inkább megalázom magamat, és minél alábbvaló leszek a magam szemei előtt: annál dicséretreméltóbb leszek a szolgálólányok előtt,
akikről te szólsz.
23 Ezért Mikálnak, Saul lányának nem
lett soha gyermeke halálának napjáig.

7

Nátán próféta először jóváhagyja Dávid szándékát, hogy templomot építsen
az Istennek. De mivel ő magától szólt, ezután az Isten parancsolatából megtiltja az
építést. Isten ígéreteket tesz Dávidnak, aki
a szándékát véghez viszi. Szól az országról, melyen először Salamonban, később a
tökéletes Messiásban kell majd beteljesednie, amelyért Dávid hosszasan hálákat ad
az Istennek.

1 Történt pedig, hogy mikor a király az
ő palotájában ült, és az ÚR mindenfelől békességet adott neki minden ellenségeitől,
2 Mondta a király Nátán prófétának:
Íme, lásd én cédrusfából csinált palotában lakom, az Isten ládája pedig a kárpitok között van.
3 És mondta Nátán a királynak: Menj,
és valami a szívedben van vidd véghez, mert az ÚR veled van.
4 Jött azonban az ÚR szava Nátánhoz
azon az éjjelen, ezt mondva:
5 Menj el, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az ÚR:
Házat akarsz nekem építtetni, hogy
abban lakjam?
6 Mert én nem laktam házban attól a
naptól fogva, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, mind e mai napig, hanem szüntelen sátorban és hajlékban
jártam.
7 Valahol csak jártam Izrael fiai között,
vajon szóltam-e csak egy szót is Izrael
valamelyik nemzetségének, akinek parancsoltam, hogy legeltesse az én népemet Izraelt, ezt mondva: Miért nem
építettetek nekem cédrusfából való házat?

1
1Krón
17,1-27;
Zsolt 18,1;

6
1Kir 8,16;

2 Sámuel 7. 8.
8
1Sám
16,11-12;
Zsolt 78,70;

9
2Sám 8,6;
2Sám 8,14;

12
1Kir 8,20;

13
1Kir 5,5;
1Kir 6,12;
1Krón
22,10;
14
Zsolt
89,27-33;
Zsid 1,5;

8 Most azért ezt mondd meg az én
szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a
Seregek URa: Én hoztalak ki téged a
kunyhóból, a juhok mögül, hogy légy
fejedelem az én népem felett, az Izrael felett;
9 És veled voltam mindenütt, valahová mentél, és kiirtottam minden ellenségeidet előtted; és nagy hírnevet szereztem neked, mint a nagyok hírneve
akik e földön vannak.
10 Helyet is szereztem az én népemnek, Izraelnek, és ott elplántáltam őt,
és lakik az ő helyében, és többé ki nem
mozdítják helyéből, és nem fogják őt
többé nyomorgatni az istentelen fiak
mint azelőtt,
11 Attól a naptól fogva, hogy bírákat
rendeltem az én népem, az Izrael felett. Békességet szereztem tehát neked
minden ellenségeidtől. És üzeni neked
az ÚR, hogy házat csinál neked az ÚR.
12 Mikor pedig a te napjaid betelnek,
és elalszol az atyáiddal, feltámasztom
utánad a te magodat mely ágyékodból
származik, és megerősítem az ő királyságát:
13 Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké.
14 Én atyja leszek neki, és ő nekem
fiam lesz, aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel
és emberek fiainak büntetésével;
15 De irgalmasságomat nem vonom
meg tőle, ahogyan Saultól megvontam, akit kivágtam előtted.
16 És állandó lesz a te házad, és a te
országod mindörökké tiéd lesz, és a te
trónod mindörökké erős lesz.
17 Mind e beszéd szerint, és mind e látás szerint szólt Nátán Dávidnak.
18 Bemenve azért Dávid király, leborult az ÚR előtt, és mondta: Micsoda
vagyok én, Uram ISTEN! és micsoda
az én házam népe, hogy engem ennyire előre vittél?
19 És ez még csekélynek tetszett neked, Uram ISTEN! hanem íme szólsz a
Te szolgád háza felől messze időre valókat; és ez törvény az emberre nézve,
Uram ISTEN!
20 De mi szükség Dávidnak többet
szólni neked, holott Te jól ismered,
Uram ISTEN, a Te szolgádat?
21 A Te ígéretedért, és a Te jóakaratod

szerint cselekedted mindezeket a nagy
dolgokat, hogy megjelentsd a Te szolgádnak.
22 Ezért felmagasztaltattál, URam Isten: mert senki sincs olyan mint Te, és
rajtad kívül nincs Isten, mind aszerint
amint hallottuk a mi füleinkkel.
23 Mert melyik nép olyan, mint a Te
néped, az Izrael, amelyért elment volna az Isten, hogy megváltsa magának
való népül, és magának nevet szerezzen; és veletek olyan nagyokat cselekedjen és országodban olyan csodálatos dolgokat néped előtt, melyet megszabadítottál Egyiptomból, a pogányoktól és isteneiktől.
24 Mert megerősítetted magadnak a
Te népedet, az Izraelt, népedül mindörökké; és Te voltál URam nekik Istenük.
25 Most azért URam Isten, amit szóltál a Te szolgád felől, és az ő háza felől, teljesítsd be mindörökké; és cselekedj úgy ahogy szóltál;
26 Hogy magasztaltasson fel a Te neved mindörökké ilyen szavakkal: A
Seregek URa az Izrael Istene, és Dávidnak, a Te szolgádnak háza legyen
állandó Teelőtted!
27 Mert megjelentetted a Te szolgád
fülébe, óh Seregek URa és Izrael Istene, ezt mondva: Házat építek neked.
Ezért késztette szolgádat az ő szíve,
hogy ilyen könyörgéssel könyörögjön
hozzád.
28 Most azért, óh Uram ISTEN, (mert
Te vagy az Isten, és a Te beszéded
igazság, és Te mondtad ezt a jót a Te
szolgád felől),
29 Legyen a Te jóakaratod áldása a Te
szolgád házán, hogy legyen előtted
mindörökké, mert Te szóltál, Uram ISTEN, azért a Te áldásoddal áldasson
meg a Te szolgád háza mindörökké.

22
5Móz 3,24;
5Móz 4,35;
5Móz
32,39;
1Sám 2,2;
Zsolt 86,8;
Ésa 45,5;
Ésa 45,18;
Ésa 45,22;
Mrk 12,29;
Mrk 12,32;
23
5Móz 4,7;
5Móz
33,29;
Zsolt
147,20;

28
Jn 17,17;

8

Felsorolják az ellenséget, melyeket Dávid megvert és adófizetőkké tett, mint
a filiszteusok, moábiták, ammoniták,
edomiták, szíriabeliek, Hadadézer, akiknek megveréséből nagy nevet és hírt szerzett magának.
1 Ezek után megverte Dávid a
filiszteusokat, és megalázta őket: és elfoglalta Dávid a filiszteusok kezéből
Méteg Ammát.
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1
1Krón 18,1;

2 Sámuel 8. 9.

4
1Krón 18,4;

13
Zsolt 60,2;

2 És megverte a moábitákat is, és kötéllel mérte meg őket, lefektetve őket
a földre; két kötéllel mérte azokat akik
megölendők, és egy teljes kötéllel azokat akik életben hagyandók voltak; és
a moábiták Dávid adófizető szolgái
lettek.
3 Megverte Dávid Hadadézert is,
Réhób fiát, Czóba királyát, mikor elment, hogy hatalmát kiterjessze az Eufrátesz folyó vizéig.
4 És foglyul ejtett Dávid közülük ezer
és hétszáz lovagot, és húszezer gyalogos embert; és Dávid minden szekeres
lovaknak elvagdaltatta az inait és csak
száz szekérbe valót hagyott meg közülük.
5 Eljöttek pedig a szíriabeliek Damaszkuszból,
hogy
megsegítsék
Hadadézert, Czóbának királyát; és levágott Dávid a szíriabeliek közül huszonkétezer férfit.
6 És Dávid állandó sereget helyezett a
damaszkuszi Szíriába; és a szíriabeliek
Dávid adófizető szolgái lettek. És megoltalmazta az ÚR Dávidot valahová
ment.
7 És elvette Dávid az aranypajzsokat
is, melyek Hadadézer szolgáin voltak,
és bevitte azokat Jeruzsálembe.
8 Azonfelül igen sok rezet hozott Dávid király a Hadadézer városaiból,
Bétákhból és Berótaiból.
9 Mikor pedig meghallotta Tói,
Hamát királya, hogy Dávid megverte
Hadadézer minden seregeit;
10 Elküldte Tói Jórámot, az ő fiát Dávid királyhoz, hogy békességesen
köszöntse őt és áldja, hogy harcolt
Hadadézer ellen és megverte őt (mert
Hadadézer Tóival is hadakozott). És a
Tói fia kezében aranyból, ezüstből és
rézből való edények voltak,
11 Melyeket Dávid király az ÚRnak
szentelt, azzal az ezüsttel és arannyal
együtt, amelyet mindazoktól a népektől szentelt akiket meghódoltatott;
12 A szíriabeliektől, moábitáktól,
az Ammon fiaitól, a filiszteusoktól,
az amálekitáktól és a Réhób fiától,
Hadadézertől, Czóba királyától nyert
prédából.
13 És hírnevet szerzett Dávid amikor
visszatért, miután a sós völgyben leverte a szíriabelieket, tizennyolcezret.
14 Az idumeusok közé is állandó se336

reget rendelt, egész Idumeába állandó
sereget rendelt, és az idumeusok mind
Dávid szolgái lettek. És megoltalmazta
az ÚR Dávidot valahová ment.
15 Dávid azért az egész Izraelen uralkodott, és Dávid az egész nép között
ítéletet és igazságot szolgáltatott.
16 Joáb volt a fővezére, a Séruja fia,
Jósafát pedig, Ahilud fia, emlékíró
volt.
17 Sádók pedig, Akhitób fia, és
Akhimélek, Abjátár fia papok voltak,
és Sérája íródeák.
18 Benája, Jéhójadának fia, a kereteusok
és peleteusok elöljárója, a Dávid fiai pedig fők voltak.

16
1Krón
18,15;
1Kir 4,3;
17
1Krón 6,8;
1Krón
18,16;

9

Dávid megemlékezik Saulról és Jonathánról, és Jonathán fiának, Mefibósetnek visszaadja Saul minden mezejét, és
gondviselőül Sibát rendeli mellé, aki azelőtt Saul szolgája volt.
1 Mondta pedig Dávid: Maradt-e még
valaki a Saul háza népe közül, hogy irgalmat cselekedjem vele Jonathánért?
2 Volt pedig egy szolga Saul házából,
akinek Siba volt a neve, akit Dávidhoz
szólítottak, és mondta neki a király: Te
vagy Siba? Felelt: Én vagyok, a te szolgád.
3 Akkor mondta a király: Maradt-e
még valaki a Saul háza népe közül,
hogy az Isten irgalmasságát cselekedjem vele? Felelt Siba a királynak: Van
még Jonathánnak egy fia, aki mind a
két lábára sánta.
4 Mondta neki a király: Hol van?
És mondta Siba a királynak: Íme az
Ammiel fiának, Mákirnak házában
van Ló-Debárban.
5 Akkor elküldött Dávid király és elhozatta őt a Mákirnak, az Ammiel fiának házából Ló-Debárból.
6 És mikor megérkezett Dávidhoz
Méfibóset, Jonathánnak, a Saul fiának
fia, arccal leborult és tisztességet tett
neki; és mondta Dávid: Méfibóset! aki
felelt: Íme a te szolgád.
7 Mondta neki Dávid: Ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem
veled Jonathánért, a te atyádért; és
visszaadom neked Saulnak, a te atyádnak minden majorságát, és neked mindenkor asztalomnál lesz ételed.
8 Akkor fejet hajtott Méfibóset, és

2
2Sám 16,1;
2Sám
19,17;

3
2Sám 4,4;

6
1Krón 8,34;
1Krón
9,40;

2 Sámuel 9. 10.
mondta: Micsoda a te szolgád, hogy a
holt ebre rátekintettél amilyen én vagyok?
9 Azután szólította a király Sibát, Saul
szolgáját, és mondta neki: Valamije
volt Saulnak és egész háza népének,
mindazokat a te urad fiának adtam.
10 A majorságnak azért te viseld gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltasd, hogy legyen a te urad fiának
kenyere mellyel éljen. Méfibóset pedig, a te uradnak fia az én asztalomnál
eszik mindenkor. Sibának pedig tizenöt fia és húsz szolgája volt.
11 Felelt Siba a királynak: Valamit az
én uram, a király parancsol nekem,
szolgájának, úgy cselekszik a te szolgád. És Méfibóset az én asztalomnál
eszik mint a király fiainak egyike.
12 Volt pedig Méfibósetnek egy fiacskája, akinek Mika volt a neve; a Siba
házában lakók pedig mindnyájan
Méfibóset szolgái voltak.
13 Méfibóset tehát Jeruzsálemben lakott, mert mindenkor a király asztalánál evett; és ő mind a két lábára sánta volt.

10

Az ammoniták királya, Hánon,
nagy gyalázatot tett a Dávid király követeivel, akiknek szakállukat és
ruhájukat elmetszették. Segítségül hívják az ammoniták a szíriabelieket. Megveri Dávid mind az ammonitákat, mind a
szíriabelieket és adófizetőivé teszi őket.

1
1Krón 19,1;

1 Azután pedig úgy lett, hogy meghalt
az Ammon fiainak királya, és az ő fia,
Hánon uralkodott helyette.
2 És mondta Dávid: Irgalmasságot teszek Hánonnal, Náhás fiával, ahogyan
az ő atyja is irgalmasságot tett velem;
és küldött hozzá Dávid, hogy szolgái
által vigasztalja őt atyja halála felől.
Mikor Dávid szolgái Ammon fiainak
földjére érkeztek,
3 Mondták az Ammon fiainak vezérei Hánonnak, az ő uruknak: Vajon ezzel becsüli Dávid előtted a te atyádat,
hogy vigasztalókat küldött hozzád?
Vajon Dávid nem inkább azért küldte hozzád szolgáit, hogy megszemléljék és kikémleljék és teljesen elpusztítsák a várost?
4 Elfogatta azért Hánon a Dávid szolgáit, és szakálluk felét lenyíratta, és ru-

háikat az alfelükig félben elmetszette,
és elbocsátotta őket.
5 Amint ezt hírül hozták Dávidnak,
eléjük küldött, (mert ezek az emberek
igen meg lettek gyalázva) és ezt üzente
a király: Maradjatok Jerikóban mindaddig, amíg megnövekedik a szakállatok; és úgy gyertek haza.
6 Látva pedig az Ammon fiai, hogy
Dávid előtt gyűlöltekké lettek, követet küldtek az Ammon fiai, és felfogadták Szíriában a béth-réhóbbelieket
és ugyancsak Szíriában a cóbeusokat,
húszezer gyalogot, és Maaka királyát
ezer emberrel, és az istóbbelieket, tizenkétezer embert.
7 Amint ezt Dávid meghallotta, elküldte Joábot és a vitézek egész seregét.
8 Az Ammon fiai is kivonultak és csatarendbe álltak a kapu bejárata előtt.
A szíriabeli cóbeusok, réhóbbeliek,
istóbbeliek és Maaka magukban voltak a mezőn.
9 Látva pedig Joáb, hogy mind elől,
mind hátul ellenség van ellene, kiválogatta Izrael népének színét, és a
szíriabeliek ellen állította fel.
10 A nép maradékát öccsének,
Abisainak vezetésére bízta, hogy azt
Ammon fiai ellen állítsa fel.
11 És mondta: Ha erősebbek lesznek
nálam a szíriabeliek, légy segítségül
nekem. Ha pedig az Ammon fiai lesznek hatalmasabbak nálad, elmegyek,
hogy megsegítselek.
12 Légy erős és legyünk bátrak a mi
nemzetségünkért és a mi Istenünk városaiért; és az ÚR cselekedjen úgy,
ahogy neki tetszik.
13 Megérkezett azért Joáb és a vele
való sereg a szíriabeliek ellen az ütközetre, és megfutamodtak előtte.
14 Látva pedig az Ammon fiai, hogy
a szíriabeliek megfutamodtak, ők is
megfutamodtak Abisai előtt, és beszaladtak a városba; és megtért Joáb az
Ammon fiaitól és ment Jeruzsálembe.
15 Mikor pedig látták a szíriabeliek,
hogy megverettetnek az izraeliták által, ismét összegyülekeztek.
16 És elküldött Hadadézer, és elhozatta a szíriabelieket, akik a vízen túl
voltak, és jöttek Helámba; és élükön
Sobák, Hadadézer fővezére volt.
17 Megüzenték pedig Dávidnak, aki
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2 Sámuel 10. 11.
egybegyűjtötte egész Izraelt, és átment
a Jordánon és Hélámhoz jutott: és sereget rendeltek a szíriabeliek Dávid ellen, és megütköztek vele.
18 De a szíriabeliek megfutamodtak Izrael előtt, és levágott Dávid a
szíriabeliek közül hétszáz szekerest és
negyvenezer lovagot, megölte Sobákot
is, a sereg fővezérét, és ugyanott meghalt.
19 Mikor pedig látták mindazok a királyok akik Hadadézer szolgái voltak, hogy megverettek Izrael által, békét kötöttek Izraellel és szolgáltak nekik; és nem mertek többé kijönni a
szíriabeliek az Ammon fiainak segítségére.

11

Dávid szolgái megszállják az
ammoniták városát, Rabbatot, de ő
maga, Dávid otthon maradt és az Uriás feleségével paráználkodik. Megöleti Uriást,
a Bethsabé urát, és Bethsabét elveszi feleségül.

1
1Krón 20,1;

4
3Móz
15,19;
3Móz
18,19;

8
1Móz 19,2;
Zsolt 12,2;
Zsolt
55,21-22;

1 Történt pedig az esztendő fordulásakor, amikor a királyok hadba szoktak
menni, Dávid elküldte Joábot és vele
az ő szolgáit, és mind az egész Izraelt, és elveszítették az Ammon fiait, és
megszállták Rabba városát; Dávid pedig Jeruzsálemben maradt.
2 És estefelé, mikor Dávid felkelt az
ágyából és a királyi palota tetején sétált: látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, aki igen szép termetű volt.
3 És elküldött Dávid és tudakozódott
az asszony felől, és mondta egy ember: Ez nem Bethsabé, Eliám lánya, a
hitteus Uriás felesége?
4 Akkor Dávid követeket küldött, és
elhozatta őt; aki bement hozzá és vele
hált, mikor megtisztult a tisztátalanságából; és azután visszament a házához.
5 És az asszony fogadott a méhében, és
elküldve megüzente Dávidnak ilyen
szóval: Teherbe estem!
6 Akkor Dávid üzent Joábnak: Küldd
haza hozzám a hitteus Uriást; és Joáb
elküldte Uriást Dávidhoz.
7 Mikor pedig Uriás eljutott hozzá,
megkérdezte őt Dávid Joáb békessége
felől, a nép békessége felől, és a harc
folyása felől.
8 Ezután mondta Dávid Uriásnak:
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Menj haza és mosd meg lábaidat; kimenve pedig Uriás a király házából, a
király ajándékot küldött utána.
9 Uriás azonban lefeküdt a királyi palota bejárata előtt az ő ura minden
szolgáival, és nem ment a maga házához.
10 És megjelentették Dávidnak, ezt
mondva: Uriás nem ment le a házához. Akkor mondta Dávid Uriásnak:
Hát nem útról jöttél? Miért nem mentél le a te házadhoz?
11 Uriás felelt Dávidnak: Az Isten ládája, Izrael és Júda nemzetsége sátorokban laknak, és az én uram Joáb, és az
én uram szolgái a nyílt mezőn táboroznak: hogy mennék én be az én házamba, hogy egyem és igyam és feleségemmel háljak? Úgy élj te és úgy éljen a te lelked, hogy nem művelem azt!
12 Mondta azért Dávid Uriásnak: Maradj itt ma is, és holnap elbocsátalak.
Ottmaradt azért Uriás Jeruzsálemben
aznap, és másnapra kelve is.
13 Ezután hívatta őt Dávid, és vele
evett és ivott, és lerészegítette őt, és
kiment este aludni az ágyára az ő ura
szolgáival együtt, de a házához nem
ment le.
14 Megvirradva pedig levelet írt Dávid
Joábnak, melyet Uriással küldött el.
15 És azt írta a levélben, ezt mondva:
Állítsátok Uriást az élre, ahol a leghevesebb a harc, és fussatok el a háta mögül, hogy megöljék és meghaljon.
16 Így történt, hogy amikor Joáb a várost ostromolta, Uriást állította arra a
helyre, ahol tudta, hogy erős vitézek
vannak.
17 Kijőve azért a városbeli nép, megharcoltak Joábbal, és egyesek elhullottak a nép közül, Dávid szolgái közül,
és a hitteus Uriás is meghalt.
18 Követet küldött akkor Joáb, és az ütközet egész lefolyását megüzente Dávidnak.
19 És megparancsolta a követnek, ezt
mondva: Ha az ütközet egész lefolyását teljesen előadtad a királynak,
20 És ha a király haragra lobbanva azt
mondja neked: Miért mentetek olyan
közel a városhoz harcolni? Vagy nem
tudtátok, hogy a kőfalról lelövöldöznek?
21 Kicsoda ölte meg Abiméleket, a
Jérubbóset fiát? Nem egy asszony ütöt-

21
Bír 9,52-53;

2 Sámuel 11. 12.

27
5Móz
22,29;
1Krón 21,7;
Zsolt
51,4-5;

te-e agyon a kőfalról egy malomkődarabbal, és meghalt Tébesben? Azért
miért mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg: A te szolgád a hitteus
Uriás is meghalt.
22 Elment azért a követ, és mikor megérkezett elbeszélte Dávidnak mindazt
amivel Joáb megbízta őt.
23 És mondta a követ Dávidnak: Azok
az emberek erőt vettek felettünk és kijöttek ellenünk a mezőre, de mi visszaűztük őket a kapu bejáratáig;
24 Azonban a nyilasok a kőfalról lövöldöztek a te szolgáidra, és egyesek
meghaltak a király szolgái közül; és a
te szolgád, a hitteus Uriás is meghalt.
25 Mondta azért Dávid a követnek: Ezt
mondd Joábnak: Ne bánkódj amiatt,
mert a fegyver úgy megemészt egyet
mint mást. Fokozd azért támadásodat
a város ellen, hogy elpusztítsd azt. Így
biztasd őt.
26 Uriás felesége pedig meghallotta,
hogy meghalt az ő férje, Uriás, és siratta a férjét.
27 És mikor eltelt a gyászolás ideje, Dávid érte küldött és házába vitette őt és
felesége lett neki, és szült neki egy fiút.
De ez a dolog amelyet Dávid cselekedett, nem tetszett az ÚRnak.

12

Megfeddi Náthán próféta Dávidot a
paráznaság és gyilkosság miatt. Dávid megtér. Meghal a paráznaságból született gyermek. Bethsabénak megszületik Salamon. Beveszi Dávid Rabbat városát, és a
benne lévőket megöleti.
1 Elküldte azért az ÚR Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenve hozzá, mondta neki: Két ember volt egy városban,
egyik gazdag, a másik szegény.
2 A gazdagnak igen sok juha és ökre
volt;
3 A szegénynek pedig semmi egyebe
nem volt egy kis nőstény báránykánál,
amelyet vett és táplált, és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és olyan volt neki, mint egy
lánya.
4 Mikor pedig utazó vendége érkezett
a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek
ételt készítsen belőle, aki hozzá ment;
hanem elvette a szegénytől az ő bárá-

nyát, és azt főzette meg a vendégnek
aki hozzá ment.
5 Akkor felgerjedt Dávid haragja az
ember ellen, és mondta Nátánnak: Él
az ÚR, hogy halál fia az az ember aki
azt cselekedte.
6 A bárányért pedig négyszer annyit
kell adnia, mivelhogy ezt művelte, és
nem kedvezett annak.
7 És mondta Nátán Dávidnak: Te vagy
az az ember! Ezt mondja Izrael URa Istene: Én kentelek fel téged, hogy király
légy Izrael felett, és Saul kezéből megszabadítottalak téged.
8 És neked adtam a te urad házát,
és a te urad feleségeit a te kebledbe;
ezen felül neked adtam Izraelnek és
Júdának házát; és ha ez még kevés volt,
ezt s ezt adtam volna neked.
9 Miért vetetted meg az ÚR beszédét,
olyan dolgot cselekedve amely utálatos előtte? A hitteus Uriást fegyverrel ölted meg és a feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az
Ammon fiai fegyverével ölted meg.
10 Most azért a fegyver a te házadból
soha el nem távozik, mivel megutáltál
engem, és a hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen.
11 Ezt mondja az ÚR: Íme én éppen a
saját házadból bocsátok rád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el és adom más felebarátodnak,
és hál a te feleségeiddel ennek a napnak láttára.
12 Mert te titkon cselekedtél, de én az
egész Izrael előtt és a nap előtt.
13 Mondta azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! És mondta Nátán
Dávidnak: Az ÚR is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.
14 De mivel alkalmat adtál a káromlásra az ÚR ellenségeinek ebben a dologban: a te fiad is aki lett neked, bizonyosan meghal.
15 Ezután elment Nátán a házához. És
megverte az ÚR a gyermeket, akit az
Uriás felesége szült Dávidnak; és megbetegedett.
16 És könyörgött Dávid az Istennek a
gyermekért, és böjtölt is Dávid, és bemenve a földön feküdt éjjel.
17 Felkeltek azért házának vénei és
odamentek hozzá, hogy felemeljék őt a
földről: de nem akarta, és nem is evett
velük kenyeret.
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18 Hetednapra azért meghalt a gyermek, és a Dávid szolgái nem merték
megmondani neki, hogy meghalt a
gyermek, mert ezt mondták: Íme mikor még élt a gyermek, szóltunk neki
és meg sem hallotta szavunkat; hogyan mondanánk meg neki, hogy
meghalt a gyermek, hogy bajt szerezzen magának?
19 Látva pedig Dávid, hogy a szolgái
suttognak, eszébe vette Dávid, hogy
meghalt a gyermek, és mondta Dávid a szolgáinak: Meghalt a gyermek?
Azok mondták: Meghalt.
20 Felkelve azért Dávid a földről, megmosdott és megkente magát, és más
ruhát vett magára, és bemenve az ÚR
házába, imádkozott. Azután bement a
maga házába, és kérésére kenyeret vittek elé, és evett.
21 Akkor mondták neki a szolgái: Mi
ez a dolog amit műveltél? Amíg élt a
gyermek, böjtöltél és sírtál; most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkeltél
és kenyeret ettél.
22 Mondta ő: Amíg élt a gyermek
addig böjtöltem és sírtam, mert ezt
mondtam: Ki tudja, talán könyörül rajtam az ÚR, és megél a gyermek.
23 De most, hogy meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e
azzal? Én megyek őhozzá, de ő nem
jön ide vissza énhozzám.
24 És megvigasztalta Dávid az ő feleségét, Bethsabét, és bement hozzá, és
vele hált. És ő fiút szült, és annak nevét Salamonnak nevezte, és az ÚR szerette azt,
25 Ahogy megüzente Nátán próféta által, aki az ő nevét Jedidjának nevezte,
az ÚRért.
26 Joáb pedig az Ammon fiainak városa, Rabba ellen hadakozott, és bevette a királyi várost.
27 És követeket küldött Dávidhoz Joáb
ilyen követséggel: Hadakoztam Rabba
ellen, és be is vettem a város egyik részét, ahol a víz van.
28 Most azért gyűjtsd egybe a nép maradékát, és szállj táborba a város ellen,
foglald el azt, nehogy valamiképpen,
ha én foglalnám el, rólam nevezzék el.
29 Egybegyűjtötte azért Dávid mind
az egész népet és lement Rabba ellen,
és harcolt ellene és elfoglalta azt.
30 És a királyuk fejéről elvette annak
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koronáját, melynek súlya egy talentum arany volt, és drágakövekkel volt kirakva, és a Dávid fejére került, és igen
sok zsákmányt hozott el a városból.
31 A népet pedig amely benne volt kihozatta; és némelyét fűrész, némelyét
vasborona alá, némelyét fejsze alá vettette; némelyeket mészkemencén vitt
át, és így cselekedett az Ammon fiainak minden városával. Azután Dávid
és az egész nép hazament Jeruzsálembe.

13

Amnon megszeplősíti Támárt,
Absolon húgát. Lakomára hívja Absolon a király fiait, ott megöleti
Amnont, és ő maga elszalad Gessur királyához, ahol három évig lakik.
1 Ezután történt, hogy Absolonnak,
Dávid fiának igen szép húga volt, akinek Támár volt a neve; és Amnon, a
Dávid fia megszerette őt.
2 Igen nagy gyötrelemben volt pedig
Amnon úgy, hogy beteggé lett az ő
húgáért, Támárért, mert szűz volt, és
Amnon előtt nehéznek tűnt, hogy valamit elkövessen rajta.
3 Amnonnak azonban volt egy barátja,
akinek Jonadáb volt a neve, Simeának,
Dávid testvérének fia; Jonadáb pedig
igen eszes ember volt.
4 Aki mondta neki: Mi az oka, hogy
te naponta soványodsz, királynak fia?
Nem mondhatnád meg nekem? És
mondta neki Amnon: Támárt, Absolon
öcsém húgát igen szeretem.
5 És mondta neki Jonadáb: Feküdj le
ágyadba, és tedd betegnek magad.
És ha eljön atyád, hogy meglátogasson, mondd azt neki: Jöjjön ide, kérlek,
Támár, az én húgom, hadd adjon ennem; és itt szemem előtt készítse el az
ételt, hogy én is lássam, és az ő kezéből egyem.
6 Lefeküdt azért Amnon, és tettette
mintha beteg volna; mikor azután eljött a király, hogy őt meglátogassa,
mondta Amnon a királynak: Kérlek,
hadd jöjjön ide hozzám Támár húgom,
hadd csináljon előttem egy pár bélest,
és hadd egyem az ő kezéből.
7 Dávid azért elküldött Támár házához, ezt üzenve: Menj el mindjárt
Amnon bátyád házához, és készíts
neki valami ennivalót.
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8 Bement azért Támár az Amnon bátyja házába, ő pedig feküdt. És lisztet
véve, meggyúrta és bélest csinált előtte, és megfőzte a bélest.
9 Azután előhozta a serpenyőt, és kitöltötte elé, de ő nem akart enni. És
mondta Amnon: Küldjetek ki mellőlem mindenkit; és mindnyájan kimentek előle.
10 Akkor mondta Amnon Támárnak:
Hozd be a kamrába az ételt, hadd
egyem kezedből; vette azért Támár
a bélest, amelyet készített, és bevitte
Amnon bátyjának az ágyasházba.
11 És elé vitte, hogy egyen, és megragadta őt, és mondta neki: Gyere, feküdj mellém, húgom.
12 Ő pedig mondta neki: Ne, bátyám,
meg ne ronts engem, mert nem szoktak így cselekedni Izraelben, ne kövess
el ilyen bolondságot.
13 És én ugyan hová vigyem a nagy
gyalázatot? Te pedig olyan leszel Izraelben mint egy bolond. Azért kérlek,
szólj a királynak, mert nem fog megtagadni engem tőled.
14 Ő azonban nem akart hallgatni a
szavára, hanem erősebb lévén nála,
erőt vett rajta, és vele feküdt.
15 És igen nagyon meggyűlölte őt
Amnon, mert nagyobb lett gyűlölete,
mellyel gyűlölte őt, a szeretetnél, mel�lyel őt megszerette. És mondta neki
Amnon: Kelj fel, menj a dolgodra.
16 Aki felelt neki: Miért? ha elűzöl engem, az nagyobb gonoszság lesz annál
amelyet véghezvittél rajtam. Ő azonban nem akart rá hallgatni,
17 Hanem beszólította szolgáját aki
szolgált neki, és mondta: Űzd ki őt
gyorsan előlem, és zárd be az ajtót utána.
18 Rajta pedig igen szép tarka szoknya volt, amilyenben a király lányai
szoktak járni amíg szüzek voltak. Kiűzte azért őt a szolga, és bezárta az ajtót utána.
19 Hamut hintett azért Támár a fejére, és a tarka szoknyát mely rajta volt,
meghasogatta, kezét pedig fejére téve
jajgatva járt.
20 És mondta neki a bátyja, Absolon:
Talán Amnon bátyád volt veled? Azért
hallgass most, húgom, mert atyádfia,
ne bánkódj azon felettébb. Támár azért

nagy árvaságban az ő bátyja, Absolon
házában lakott.
21 Dávid király pedig mindezeket
hallva, igen megharagudott.
22 Absolon pedig nem szólt erről
Amnonnak semmit, sem jót, sem gonoszt; mert Absolon igen gyűlölte
Amnont, mivelhogy megszeplősítette
az ő húgát, Támárt.
23 És két esztendő múlva, amikor
Absolon juhait nyírták Baál-Hásorban,
amely Efraimban van, Absolon meghívta a király minden fiát.
24 Absolon bement a királyhoz is, és
mondta: Íme most nyírják a te szolgád
juhait, azért kérem jöjjön el a király és
az ő szolgái a te szolgáddal.
25 Mondta a király Absolonnak: Ne,
fiam, ne menjünk el mindnyájan, hogy
meg ne terheljünk téged. És ismét erőltette őt, de nem akart elmenni, hanem
megáldotta őt.
26 Mondta mégis Absolon: Ha nem,
akkor jöjjön el velünk Amnon, az én
testvérem. Felelt neki a király: Miért
menne el veled?
27 Mikor pedig erőltette őt Absolon,
elbocsátotta vele Amnont is, és a király
minden fiait.
28 Parancsolt pedig Absolon a szolgáinak, ezt mondva: Kérlek, vigyázzatok,
és amikor Amnon a bortól jókedvű
lesz és mondom nektek: akkor üssétek le Amnont, és öljétek meg őt, semmit ne féljetek, hiszen én parancsoltam
nektek, legyetek bátrak, ne féljetek.
29 Úgy cselekedtek azért Absolon
szolgái Amnonnal, ahogy Absolon parancsolta. A király fiai pedig mindnyájan felkeltek, és ki-ki öszvérére ült, és
elszaladtak.
30 Mikor pedig még úton voltak, eljutott a hír Dávidhoz, ezt mondva:
Absolon mind megölte a király fiait,
egy sem maradt meg közülük.
31 Akkor felkelt a király, megszaggatta ruháit, és a földre feküdt, és a szolgái mindnyájan megszaggatott ruhában álltak előtte.
32 Szólt pedig Jonadáb, Simeának, a
Dávid testvérének fia, és mondta: Ne
mondja azt az én uram, hogy a király minden fiait megölték, mert csak
Amnon halt meg egyedül; mert attól
a naptól fogva, hogy megszeplősítette
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a húgát, Absolonnak mindig szájában
volt ez a dolog.
33 Ne vegye azért szívére az én uram,
a király, azt gondolva, hogy a király
minden fiai meghaltak, mert csak
Amnon halt meg egyedül.
34 Absolon pedig elmenekült. És az
őrálló felemelve a szemeit látta, hogy
sok ember jön az úton mögötte a hegyoldalon.
35 És mondta Jonadáb a királynak:
Íme jönnek a király fiai; a te szolgád
beszéde szerint, íme igaz volt.
36 És ahogy megszűnt beszélni, megérkeztek a király fiai, és szavukat felemelve sírtak; és igen sírt a király is és
az ő szolgái mindnyájan.
37 Absolon pedig elfutott, és Talmaihoz, Ammihur fiához, Gessur királyához ment. És Dávid minden nap siratta a fiát.
38 Absolon pedig miután elfutott és
Gessurba ment, három esztendeig volt
ott.
39 És kívánkozott Dávid király lelke,
hogy Absolonért menjen, mert már
megvigasztalódott Amnon felől, hogy
meghalt.

14

Joáb a Tékoa nevű városból hívat egy
asszonyt, akit beküld a királyhoz,
hogy Absolonnak kegyelmet nyerjen. Az
asszony megengeszteli a királyt szép beszéddel. Elküldi a király Joábot, hogy hozza haza Absolont, akit hazahoz Jeruzsálembe, és két esztendő múlva hívatja a király Absolont.
1 Észrevéve Joáb, Séruja fia, hogy a király szíve vágyakozik Absolon után,
2 Elküldött Joáb Tékoa városába, és hozatott onnan egy asszonyt, aki igen
eszes volt, és mondta neki: Kérlek tetesd, mintha nagy keserűséged volna, és öltözz fel gyászruhába, és olajjal se kend meg magad; és légy olyan
mint afféle asszony aki sokáig siratta
halottját.
3 És menj be a királyhoz, s így és így
szólj hozzá. És Joáb szájába adta, hogy
mit kell szólni.
4 Szólt azért a tékoabeli asszony a királynak, miután arccal a földre borult,
térdet és fejet hajtott, és mondta: Szabadíts meg, óh király!
5 És mondta neki a király: Mi bajod
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van? Felelt az: Én bizonyára özvegyasszony vagyok, és az én férjem meghalt.
6 És a te szolgálólányodnak két fia
volt, akik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt senki aki megvédte volna őket, az egyik megsértette a másikat és megölte.
7 És íme, az egész háznép ellene támadt a te szolgálólányodnak, és ezt
mondják: Add kezünkbe a testvére
gyilkosát, hadd öljük meg őt a testvére lelkéért, akit megölt, és veszítsük el
az örököst is. Így akarják eloltani a kicsiny szikrácskát, amely megmaradt
nekem, hogy az én férjemnek ne maradjon se neve, se maradéka a föld színén.
8 Mondta azért a király az asszonynak:
Menj el házadhoz, és parancsolok a te
dolgod felől.
9 Felelt pedig a Tékoából való asszony
a királynak: Uram király, rajtam legyen a bűn súlya és az én atyám házán, de a király és az ő trónja ártatlan
lesz.
10 Mondta erre a király: Hozd ide elém
azt aki ellened szól, és többé nem fog
téged érinteni.
11 Akkor ő mondta: Emlékezzen meg
kérlek a király az ÚRról, a te Istenedről: hogy a vérbosszúló ne szaporítsa
a pusztulást, és hogy az én fiamat ne
veszítsék el. Felelt a király: Él az ÚR,
hogy a fiadnak egy hajszála sem esik
le a földre.
12 És mondta az asszony: Kérlek, hadd
szóljon a te szolgálólányod csak egy
szót az én uramnak, a királynak; és ő
mondta: Szólj.
13 Akkor mondta az asszony: Miért
gondoltál ehhez hasonló dolgot az Isten népe ellen? Mert ezt a szót a maga
gondatlanságából mondja a király, holott nem akarja visszahívni azt, akit eltaszított magától.
14 Mert bizonyára meg kell halnunk,
és olyanok vagyunk mint a víz, mely
a földre kiöntve fel nem szedhető, és
az Istennél ebben nincs személyválogatás: De elvégezte magában, hogy a
számkivetettet se vesse el tőle.
15 Most azért jöttem ide, hogy szóljak a királynak, az én uramnak, noha
sokan rettentettek engem ettől; de azt
mondta a te szolgálólányod: Mégis be-
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szélek a királlyal, hátha megteszi a király amit az ő szolgálólánya mond.
16 Mert meghallgatja a király, és megszabadítja az ő szolgálólányát annak
kezéből, aki engem el akar veszteni
és velem együtt az én fiamat az Isten
örökségéből.
17 Azon felül ezt gondolta a te szolgálólányod: Az én uramnak, a királynak beszéde szerezzen nyugalmat,
mert mint az Isten angyala, olyan az
én uram, a király, mivelhogy meghallgatja mind a jót, mind a gonoszt. És a
te URad Istened lesz veled.
18 És felelve a király, mondta az as�szonynak: Kérlek, ne tagadd meg amit
tőled kérek. És mondta az asszony:
Mondja el az én uram, a király, kérlek!
19 És mondta a király: Vajon mindezekben nem a Joáb keze van-e veled?
Felelt az asszony, és mondta: Él a te lelked, óh uram, király, hogy sem jobbra,
sem balra nem lehet térni attól amit az
én uram, a király szól; mert a te szolgád Joáb hagyta ezt nekem, és mindezeket a szavakat ő adta a te szolgálólányod szájába,
20 Hogy ilyen fordulatos beszéddel is szóljak, Joáb, a te szolgád cselekedte ezt. De az én uram bölcs, az Isten angyalának bölcsessége szerint,
hogy mindent észrevegyen ami a földön van.
21 Akkor mondta a király Joábnak:
Íme megteszem ezt a dolgot. Menj el,
és hozd haza az én fiamat, Absolont.
22 És Joáb arccal a földre borult, térdet és fejet hajtva, megköszönte a királynak, és mondta Joáb: Ma ismerte
meg, uram király, a te szolgád, hogy
van valami becsületem előtted, mert
az ő szolgájának beszédét megcselekedte a király.
23 Felkelt azért Joáb, és elment
Gessurba, és hazahozta Absolont Jeruzsálembe.
24 És mondta a király: Menjen a maga
házába, és az én színemet ne lássa.
Absolon azért a házába tért, és nem
láthatta a király arcát.
25 Egész Izraelben nem volt olyan
szép ember mint Absolon, aki olyan
méltó volna a dicséretre; tetőtől-talpig
nem volt benne semmi hiba.
26 És amikor megnyíratja a fejét (mert
minden esztendőben megnyíratja, mi-

vel igen nehéz volt, azért nyíratja le),
a királyi mérték szerint kétszáz siklust
nyomott az ő fejének haja.
27 Absolonnak pedig három fia lett és
egy lánya, akinek Támár volt a neve;
ez igen szép termetű asszony volt.
28 Két esztendőt töltött immár
Absolon Jeruzsálemben, de a király
színét még nem látta.
29 Elküldött azért Absolon Joábhoz,
hogy a királyhoz küldje őt, aki nem
akart hozzá menni; és elküldött másodszor is, de ő mégsem akart elmenni.
30 Mondta azért a szolgáinak: Nézzétek, a Joáb gazdasága az enyém mellett van, és ott van az ő árpája: menjetek el, és gyújtsátok fel tűzzel; és
Absolon szolgái meggyújtották a gazdaságot tűzzel.
31 Felkelt azért Joáb, és Absolonhoz
ment, az ő házába, és mondta neki: Mi
az oka, hogy a szolgáid tűzzel felgyújtották az én gazdaságomat?
32 Felelt Absolon Joábnak: Azért mert
hozzád küldtem ilyen szóval, hogy
gyere ide, hogy a királyhoz küldjelek,
hogy ezt mondd neki: Mi szükség volt
hazajönnöm Gessurból? Jobb volna
nekem most is ott lennem. Most azért
szeretném a király arcát látni; ha vétket talál bennem, ölessen meg engem.
33 Elment azért Joáb a királyhoz, és
megmondta neki. És akkor a király hívatta Absolont, és elment a királyhoz,
és fejet hajtva a király előtt, arccal a
földre borult. És a király megcsókolta
Absolont.

15

Absolon megkívánta atyja birodalmát, a királyságot, ezért a közösség
szívét titkon álnoksággal magához kapcsolja, pártoskodást szerez az országban az
atyja ellen. Dávid elszalad minden háznépével és szolgáival együtt Jeruzsálemből.
Absolon bemegy Jeruzsálembe és elfoglalja a birodalmat.
1 Azután történt pedig, hogy Absolon
szerzett magának szekeret, lovakat és
ötven embert, akik előtte szaladjanak.
2 És reggelenként felkelve Absolon,
megállt az útfélen a kapuban, és mindenkit akinek dolga volt, a királyhoz
ment ítéletért, megszólított Absolon,
és megkérdezte: Melyik városból való
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vagy? És ha azt mondta: Izrael egyik
nemzetségéből való a te szolgád;
3 Mondta neki Absolon: Íme a te beszéded mind jó és mind igaz; de senki sincs aki téged meghallgatna a királynál.
4 Mondta ismét Absolon: Bárcsak valaki engem tenne ítélőbíróvá ezen a földön, és hozzám jönne minden ember
akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék neki.
5 Mikor pedig valaki hozzá ment és fejet hajtott neki, azonnal kezét nyújtotta, és megfogva megcsókolta őt.
6 És így cselekedett Absolon egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz
mentek, és így Absolon alattomban
megnyerte Izrael fiainak szívét.
7 Negyven esztendő elteltével pedig,
mondta Absolon a királynak: Hadd
menjek el, és teljesítsem Hebronban
azt a fogadást, amelyet az ÚRnak fogadtam;
8 Mert fogadást tett a te szolgád, mikor Gessurban laktam, mely Szíriában
van, ezt mondva: Ha valóban hazavezérel engem az ÚR Jeruzsálembe, az
ÚRnak szolgálok.
9 Mondta neki a király: Menj el békével; és felkelve elment Hebronba.
10 Absolon pedig hírnököket küldött
Izrael minden nemzetségéhez, hogy
megmondják: Mikor halljátok a trombitaszót, azt mondjátok: Absolon uralkodik Hebronban.
11 És Absolonnal együtt kétszáz férfi
is elment Jeruzsálemből, akiket meghívott, akik jóhiszeműen mentek, semmit nem tudva a dologról.
12 És elküldve Absolon, hívatta a
Gilóból való Akhitófelt is, Dávid tanácsosát, az ő városából Gilóból, amíg
ő az áldozatot végezte. És igen nagy
lett az összeesküvés, mert a nép folyamatosan ment és növekedett Absolon
mellett.
13 És követ ment Dávidhoz ilyen üzenettel: Izrael népének szíve Absolonnal
van.
14 Akkor mondta Dávid minden szolgájának, akik vele voltak Jeruzsálemben: Keljetek fel és fussunk el, mert itt
nincs számunkra menekülés Absolon
elől; siessetek elmenni, hogy valahogy
sietve utol ne érjen minket, és gonoszt
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ne hozzon ránk, és fegyver élével le ne
vágja a várost.
15 A király szolgái mondták pedig a
királynak: Minden úgy legyen, ahogy a
királynak, a mi urunknak tetszik, íme
itt vannak a te szolgáid.
16 Kiment azért a király és utána az
egész háza népe, és otthon hagyta a király tíz ágyasát, hogy őrizzék a házat.
17 És kimenve a király és utána az
egész háza népe, és messze földön
megálltak.
18 És mellé mentek minden szolgái;
és a kereteusok, a peleteusok mind,
a gitteusok is mind, az a hatszáz férfi
akik vele jöttek Gáthból, elvonultak a
király előtt.
19 Mondta pedig a király a gitteus
Ittainak: Miért jössz el te is velünk?
Menj vissza és maradj a királynál, mert
te idegen vagy és máshonnan jöttél.
20 Csak tegnap jöttél és már ma zaklassalak téged, hogy velünk gyere? Én
megyek oda ahova mehetek; te pedig
térj vissza, és vidd vissza testvéreidet
is; irgalmasság és igazság legyen veled.
21 És Ittai felelt a királynak, ezt mondva: Él az ÚR, és él az én uram, a király,
hogy ahol az én uram, a király lesz,
mind halálában, mind életében, ott
lesz a te szolgád is.
22 Mondta azért Dávid Ittainak: Ám
gyere el és menjünk el. És elment a
gitteus Ittai és az ő emberei együtt,
még a kicsinyek is, valakik vele voltak.
23 És az egész föld népe nagy jajgatással sírt, mikor az egész nép között elment. A király azért átment a Kedron
patakján, és a nép mind átment az útra
a puszta felé.
24 És íme, vele volt Sádók is, és a léviták mind, akik az Isten szövetségének ládáját hordozták; és letették az Isten ládáját. Közben Abjátár is felment
amíg a nép mind kitakarodott a városból.
25 És mondta a király Sádóknak: Vidd
vissza az Isten ládáját a városba, ha én
az ÚR előtt kedves leszek, ismét hazahoz engem, megmutatja nekem azt, és
az ő sátrát.
26 Ha pedig azt mondja: Nem gyönyörködöm benned: Itt vagyok, cselekedjen velem úgy ahogy neki tetszik.
27 És még mondta a király Sádók pap-
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nak: Nem próféta vagy te? Azért menj
haza békességben a városba, Akhimás
is, a te fiad, és az Abjátár fia, Jonathán,
a ti két fiatok, veletek együtt.
28 Lássátok, íme én itt időzöm ennek a
pusztának sík mezején, amíg hír jön tőletek és üzentek nekem.
29 Visszavitte azért Sádók és Abjátár
az Isten ládáját Jeruzsálembe, és otthon maradtak.
30 Dávid pedig felment az olajfák hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép,
amely vele volt, ki-ki beborította fejét,
és mentükben sírtak.
31 Közben megüzenték Dávidnak,
hogy Akhitófel is az összeesküvők között van Absolonnal, és mondta Dávid: Kérlek, óh URam, hiúsítsd meg
Akhitófel tanácsát.
32 És amint feljutott Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzon az Istenhez,
íme elé jött az Árkeából való Khúsai,
aki megszaggatta a ruháját és földet
hintett a fejére.
33 És mondta neki Dávid: Ha eljössz
velem, terhemre leszel nekem;
34 De ha visszatérsz a városba, és ezt
mondod Absolonnak: Te szolgád vagyok, óh király; ezelőtt a te atyád szolgája voltam, most már a te szolgád leszek, megronthatod Akhitófel ellenem
való tanácsát.
35 És íme veled lesznek ott Sádók
és Abjátár papok; azért minden dolgot amit hallasz a király házából,
mondj meg a papoknak, Sádóknak és
Abjátárnak.
36 Íme ott van velük az ő két fiúk is,
Akhimás, a Sádók fia, és Jonathán, az
Abjátár fia, akik által mindjárt megüzenhetitek nekem, valamit hallotok.
37 Elment azért Khúsai, a Dávid barátja a városba, Absolon pedig bevonult
Jeruzsálembe.

16

Dávid Sibának adja Mefibóset
minden jószágát, mert hazudott
Mefibóset ellen. Sémei szidalmazza és
nagy bosszúsággal illeti Dávidot. Absolon,
az Akhitófel tanácsából megfertőzteti Dávid ágyasait.
1 Mikor pedig Dávid egy kevéssé lejjebb ment a hegy tetejéről, elé jött Siba,
a Mefibóset szolgája, két megnyergelt

szamárral, melyeken kétszáz kenyér
és száz kötés aszúszőlő és száz csomó
füge és egy tömlő bor volt.
2 És mondta a király Sibának: Mit
akarsz ezzel? Felelt Siba: A szamarak
a király háza népéé legyenek, hogy járjanak rajtuk; a kenyér pedig és a füge,
hogy a szolgák megegyék, és a bor,
hogy igyon aki megfárad a pusztában.
3 És mondta a király: Hol van most a
te uradnak fia? Felelt Siba a királynak:
Íme Jeruzsálemben maradt, mert azt
mondja: Visszaadja ma nekem Izrael
háza népe az én atyám országát.
4 És mondta a király Sibának: Íme
tiéd legyen minden, valamije volt
Mefibósetnek. Mondta akkor Siba:
Alázatosan könyörgök, hogy kegyelmet találnék előtted, óh uram király!
5 Elment azután Dávid király
Bahurimig, és íme onnan egy a Saul
nemzetségéből való férfi jött ki, akinek
Sémei volt a neve, Gérának fia, és kijőve szidalmazta őket.
6 És kővel hajigálta Dávidot és Dávid
királynak minden szolgáit, jóllehet az
egész nép és az erős férfiak mindnyájan az ő jobb és bal keze felől voltak.
7 És így szólt Sémei szitkozódása közben: Menj, menj te vérszívó és istentelen ember!
8 Visszaadja most az ÚR neked Saul
háza népének minden vérét, aki helyett te uralkodsz; és adta az ÚR az
országot a te fiadnak, Absolonnak: és
íme te nyomorúságban vagy, mert vérszívó ember vagy!
9 Mondta pedig a királynak Abisai,
Séruja fia: Hogyan szidalmazhatja ez a
holt eb az én uramat, a királyt? Majd
én elmegyek és fejét veszem.
10 Mondta pedig a király: Mi közöm
van veletek, Séruja fiai? Hadd szidalmazzon, mert az ÚR mondta neki: Szidalmazd Dávidot; és ki mondhatja
neki: Miért műveled ezt?
11 És mondta Dávid Abisainak és minden szolgájának: Íme az én fiam, aki
az én ágyékomból származott, kergeti az én életemet: hogyne cselekedné tehát ez a benjáminita? Hagyjatok békét
neki, hadd szidalmazzon, mert az ÚR
mondta neki.
12 Netalán rátekint az ÚR az én nyomorúságomra, és jóval fizet még ma
nekem az ÚR az ő átka helyett.
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13 És ment Dávid és az ő népe az úton,
Sémei pedig a hegyoldalon szemben
ment, mentében átkozódott és köveket
hajigált ellene, és port hányt.
14 Azután eljutott a király és az egész
vele való nép nagy fáradtsággal egy
helyre, és ott megnyugodott.
15 Absolon pedig és az egész nép, Izrael férfiai, bementek Jeruzsálembe, és
vele Akhitófel is.
16 Mikor pedig az Arkeából való
Khúsai, a Dávid barátja bement
Absolonhoz, mondta Khúsai Absolonnak: Éljen a király, éljen a király!
17 És mondta Absolon Khúsainak: Ez
a barátod iránti szereteted? Miért nem
mentél el a barátoddal?
18 Felelt Khúsai Absolonnak: Nem,
hanem akit az ÚR és ez a nép választ,
és Izrael minden fiai: azé leszek és azzal maradok.
19 Azután ugyan kinek szolgálnék nagyobb örömmel, mint az én barátom fiának? Ahogy szolgáltam a te atyádnak,
szintén olyan leszek hozzád is.
20 Mondta pedig Absolon Akhitófelnek: Adjatok tanácsot mit cselekedjünk?
21 Felelt Akhitófel Absolonnak: Menj
be a te atyád ágyasaihoz akiket itthon
hagyott, hogy őriznék a házat: és az
egész Izrael megérti, hogy gyűlöletessé tetted magad atyád előtt, és annál
inkább megerősödnek mindazoknak
kezei akik melletted vannak.
22 Sátrat vontak azért Absolonnak a
tetőn, és az egész Izrael szeme láttára
bement Absolon az atyja ágyasaihoz.
23 És Akhitófel tanácsát, amelyet
adott, olyannak tekintették abban az
időben, mintha valaki az Isten szavát
kérdezte volna; olyan volt Akhitófel
minden tanácsa mind Dávid előtt,
mind Absolon előtt.

17

Akhitófel veszedelmes tanácsát
Khúsai megmásítja és más tanácsot
ad Absolonnak. Megüzeni Khúsai Dávidnak ezt a dolgot, és Dávid átmegy a Jordánon, és az ő barátai látják el élelemmel.
Akhitófel, mikor látja, hogy nem fogadták
meg a tanácsát, megöli magát.
1 Mondta azért Akhitófel Absolonnak:
Engedj kiválasztanom tizenkétezer
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embert, hogy az éjjel felkeljek és üldözzem Dávidot.
2 És megtámadom őt amíg fáradt és
erőtlen kezű; megrettentem őt és megfutamodik az egész nép amely vele
van; és a királyt magát megölöm.
3 És visszavezetem hozzád az egész
népet, mert az egésznek visszatérése
attól a férfitól függ, akit te üldözöl; és
akkor az egész nép békességben lesz.
4 Igen tetszett ez a beszéd Absolonnak
és Izrael minden véneinek.
5 És mondta Absolon: Hívják ide mégis az arkeabeli Khúsait is, és hallgassuk
meg ő is mit szól.
6 És mikor megérkezett Khúsai
Absolonhoz, így mondta neki Absolon:
Akhitófel ilyen tanácsot ad, megfogadjuk-e az ő szavát, vagy ne? Szólj hozzá.
7 Akkor mondta Khúsai Absolonnak:
Nem jó tanács az, amelyet ez egyszer
Akhitófel adott.
8 És mondta Khúsai: Tudod magad,
hogy atyád és az ő emberei igen erős
vitézek és igen elkeseredett szívűek,
mint a kölykeitől megfosztott medve
a mezőn. Azonfelül atyád igen hadakozó ember, aki nem alszik együtt a
néppel.
9 Ilyenkor ő valami barlangban lappang, vagy valami más helyen, és meglehet, hogy mindjárt kezdetben elesnek
közülük némelyek, valaki meghallja
és azt kezdi mondani: Megveretett az
Absolon népe.
10 És még az erős vitéz is, akinek olyan
a szíve mint az oroszlán szíve, igen
megrémül, mert az egész Izrael tudja,
hogy atyád igen erős vitéz, és azok is
erős vitézek akik vele vannak.
11 Én azért azt tanácsolom, hogy
gyűjtsd magadhoz az egész Izraelt
Dántól fogva egészen Bersebáig, olyan
számban mint a tenger partján való föveny; és magad is menj el a hadba.
12 Akkor aztán támadjuk meg őt azon
a helyen ahol található, és úgy lepjük
meg őt ahogy a harmat a földre esik,
hogy se közüle, se azok közül akik vele
vannak, egy se maradjon meg.
13 Ha pedig városba szaladna, mind
az egész Izrael húzzon köteleket a
város körül, és vonjuk azt a patakba,
hogy még csak egy kövecskét se találjanak ott.
14 És mondta Absolon és Izrael min-
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den férfia: Jobb az arkeabeli Khúsainak
tanácsa az Akhitófel tanácsánál. Az
ÚR parancsolta pedig, hogy Akhitófel
tanácsát elvessék, amely jó volt, hogy
az ÚR veszedelmet hozzon Absolonra.
15 Khúsai pedig mondta Sádók és
Abjátár papoknak: Ilyen és ilyen tanácsot adott Akhitófel Absolonnak és Izrael véneinek; én pedig ilyen és ilyen
tanácsot adtam.
16 Azért sietve küldjetek el, és üzenjétek meg Dávidnak ilyen szóval: Ne
maradj az éjjel a puszta mezején, hanem inkább menj át, hogy valahogy el
ne nyelessen a király és az egész nép,
amely vele van.
17 Jonathán pedig és Akhimás a Rógel
forrásánál álltak, ahová egy lány ment,
aki megmondta nekik ezeket, és ők elmenve megmondták Dávid királynak,
mert a városba bemenve nem akarták
magukat megmutatni.
18 Mégis meglátta őket egy szolga,
és megmondta Absolonnak: Azért ők
ketten sietve elmentek, és egy ember
házába mentek Bahurim városában,
akinek tornácában egy kút volt, és oda
szálltak alá.
19 Az asszony pedig vett egy terítőt és
beterítette a kút száját, arra pedig darált árpát hintett; és nem vették észre.
20 Absolon szolgái pedig az asszonyhoz mentek a házba és mondták: Hol
van Akhimás és Jonathán? Felelt nekik az asszony: Átgázoltak a patakon.
És keresték őket, de mivel nem találták,
visszatértek Jeruzsálembe.
21 Mikor pedig elmentek, kijöttek a
kútból és elmenve megmondták ezeket
Dávid királynak, és mondták Dávidnak: Keljetek fel és menjetek át gyorsan a vízen, mert ilyen tanácsot adott
ellenetek Akhitófel.
22 Felkelt azért Dávid és mind a vele
való nép, és átkeltek a Jordánon amíg
megvirradt; egy sem hiányzott aki át
nem ment volna a Jordánon.
23 Látva pedig Akhitófel, hogy nem
hajtották végre a tanácsát: megnyergelte szamarát, és felkelve elment házához az ő városába; és elrendezve
háza népének dolgát, megfojtotta magát és meghalt; és eltemették az atyja
sírjába.
24 És amikor Dávid Mahanáimba ér-

kezett, átkelt Absolon a Jordánon, ő és
Izrael minden vele való férfia.
25 És Absolon Joáb helyett Amasát tette a sereg felett fővezérré. Amasa pedig egy férfi fia volt, akinek Jithra volt
a neve, az Izrael közül való, aki bement Abigailhoz, a Náhás lányához,
aki Sérujának, a Joáb anyjának nővére volt.
26 És tábort járt Izrael és Absolon a
Gileád földjén.
27 Mikor pedig Dávid Mahanáimba jutott, íme Sóbi, az ammoniták városából,
Rabbából való Náhásnak fia, és a LóDebár városból való Ammiel fia, Mákir,
és a Gileád tartományában, Rógelimban
lakó Barzillai,
28 Ágyneműt, medencéket és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet, pergelt
búzát, babot, lencsét, pergelt árpát,
29 Mézet, vajat, juhot, ünősajtokat
hoztak Dávidnak és a vele való népnek eleségül. Mert azt mondták magukban: A nép éhes, fáradt és szomjas
a pusztában.

18

Dávid király sereget rendel Absolon
ellen. Parancsolja, hogy ne öljék meg
Absolont. Legyőzik Absolon hadát, és őt
magát Joáb öli meg, mikor futtában hajánál
fogva fennakad egy fán. A holttestét egy
verembe vetik. Meghallja Dávid Absolon
halálát és siratja őt.

1 Dávid pedig megszámlálta a népet
amely vele volt, és ezredeseket és századosokat rendelt föléjük.
2 És Dávid a nép harmadrészét Joáb
keze alatt hagyta, és harmadrészét
Séruja fiának, Abisainak, Joáb atyjafiának keze alatt, harmadrészét pedig a
gitteus Ittai kezére bízta. És mondta a
király a népnek: Bizony én magam is
elmegyek veletek.
3 De mondta a nép: Ne gyere, mert
ha netalán mi megfutamodunk is, velünk nem gondolnak, és ha felerészben meghalunk is, velünk semmit sem
gondolnak; de te teszel annyit mint mi
tízezren: jobb azért, hogy te a városból
légy nekünk segítségül.
4 Mondta azért nekik a király: Ami
nektek jónak tetszik, én azt teszem.
Megállt azért a király a kapuban, és az
egész sereg százanként és ezrenként
ment ki.
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5 A király pedig parancsolt Joábnak,
Abisainak és Ittainak, ezt mondva:
Az én fiammal, Absolonnal kíméletesen bánjatok értem; ezt pedig mind
az egész had hallotta, amikor a király mindegyik vezérnek parancsolt
Absolon felől.
6 Kiment azért a nép a mezőre Izrael
ellen, és megütköztek az Efraim erdejénél.
7 És ott Izrael népe megveretett a Dávid szolgái által, és nagy veszteség
volt ott azon a napon, mintegy húszezer emberé.
8 És kiterjedt a harc az egész vidékre,
és a nép közül sokkal többet emésztett
meg az erdő, mint a fegyver azon a napon.
9 És találkozott Absolon Dávid szolgáival; Absolon pedig egy öszvéren ült.
És bement az öszvér a nagy cserfák
sűrű ágai alá, ahol fejénél fogva fennakadt egy cserfán, az ég és föld között
függve, az öszvér pedig elszaladt alóla.
10 Akit mikor meglátott egy ember, hírül adta Joábnak, és mondta: Íme láttam Absolont egy cserfán függeni.
11 Mondta pedig Joáb az embernek aki
megmondta neki: Íme láttad és miért
nem ütötted le ott őt a földre? Az én
dolgom lett volna azután, hogy megajándékozzalak tíz ezüstsiklussal és
egy övvel.
12 Mondta az ember Joábnak: Ha
mindjárt ezer ezüstpénzt adnál is kezembe, nem ölném meg a király fiát,
mert a fülünk hallatára parancsolt a király neked, Abisainak és Ittainak, ezt
mondva: Kíméljétek, bárki legyen, az
ifjút, Absolont.
13 Vagy a magam életére törtem volna – mivel a király előtt semmi sem
marad titokban – magad is ellenem támadtál volna.
14 Mondta azért Joáb: Nem akarok
előtted késlekedni; és három nyilat
vett kezébe és Absolon szívébe lőtte,
mivel még élt a cserfán.
15 Akkor körülfogták Joáb fegyverhordozó szolgái tízen, és átverték
Absolont és megölték őt.
16 Megfúvatta azután Joáb a trombitát,
és megtért a nép Izrael űzéséből, mert
kímélni akarta Joáb a népet.
17 Absolont pedig felvették, és az er348

dőn egy nagy verembe vetették őt, és
igen nagy rakás követ hánytak rá. És
az egész Izrael elmenekült, ki-ki az ő
sátrába.
18 Absolon pedig vett, és még életében emelt magának emlékoszlopot,
amely a király völgyében van. Mert
ezt mondta: Nincs nekem olyan fiam
akin az én nevemnek emlékezete maradhatna; azért az oszlopot a maga nevére nevezte; és az Absolon oszlopának hívják mind e mai napig.
19 Mondta pedig Akhimás, Sádók fia:
Majd elfutok és megmondom a királynak, hogy megszabadította őt az ÚR az
ellenségei kezéből.
20 És mondta neki Joáb: Ne légy ma
hírmondó, hanem holnap mondd meg
a hírt, ma pedig ne mondd meg; mivelhogy a király fia meghalt.
21 Közben mondta Joáb Kúsinak: Menj
el, mondd meg a királynak amit láttál;
és Kúsi meghajtotta magát Joáb előtt,
és elszaladt.
22 És szólt ismét Akhimás, Sádók fia,
és mondta Joábnak: Bármint legyen,
hadd fussak el én is Kúsi után! Mondta Joáb: Miért futnál fiam; nem neked
való ez a hírmondás?!
23 Akárhogy legyen, hadd fussak el
mégis! Ő pedig mondta neki: Ám fuss
el. Elfutott azért Akhimás a síkon való
úton, és megelőzte Kúsit.
24 Dávid pedig a két kapu között ült,
és az őrálló felment a kapu tetejére a
kőfalra, és felemelve szemeit látta,
hogy igen fut egy ember egyedül.
25 Kiáltott azért az őrálló, és megmondta a királynak, és mondta a király: Ha egyedül jön, hír van a szájában. Az pedig mind közelebb jött.
26 Látta pedig az őrálló, hogy egy másik ember is fut, és lekiáltott az őrálló
a kapunállónak, ezt mondva: Íme más
ember is fut egyedül. Akkor mondta a
király: Az is hírmondó.
27 Mondta ismét az őrálló: Ahogy látom az elsőnek olyan a futása mint
Akhimásnak, a Sádók fiának; és
mondta a király: Jó ember az és jó hírrel jön.
28 Kiáltva azért Akhimás, mondta a
királynak: Békesség! És arccal a földre meghajtotta magát a király előtt, és
mondta: Áldott a te URad Istened, aki
kezedbe adta az embereket akik fel-
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emelték kezeiket az én uram ellen, a
király ellen.
29 Mondta akkor a király: Hogy van
Absolon fiam? Felelt Akhimás: Láttam
a nagy sereglést, mikor elküldte Joáb
a király szolgáját és a te szolgádat; de
nem tudom mi történt.
30 És mondta a király: Menj tovább,
és állj meg ott; félrement azért, és ott
megállt.
31 Eközben Kúsi is megérkezett, és
mondta Kúsi: Ezt üzenik a királynak,
az én uramnak, hogy az ÚR az ő igaz
ítélete szerint megszabadított ma téged mindeneknek kezéből, akik ellened támadtak.
32 Mondta a király Kúsinak: Hogy van
Absolon fiam? Felelt Kúsi: Úgy legyenek az én uramnak, a királynak minden ellenségei, és valakik ellened gonoszul feltámadnak, mint a te fiad.
33 És megháborodott a király, és felment a kapu felett való házba, és sírt,
és ezt mondta mentében: Szerelmes
fiam, Absolon! édes fiam, édes fiam,
Absolon! bár én haltam volna meg helyetted, Absolon, édes fiam, szerelmes
fiam!

19

Dávidot megfeddi Joáb, hogy
Absolon halálán kesereg. A király
ezért megmutatja magát az ő népének és
biztatja Júda nemzetségét, hogy a hazavitelét megtegyék az izraeliták. Sémei kegyelmet kér a királytól. Mefibóset menti magát, amiért nem ment el a királlyal.
Barzillai kíséri Dávidot, és fiát a király udvarába adja. Az izraeliták panaszkodnak
Júda nemzetségére, hogy őket nem részesítették a király hazahozásában.
1 És megjelentették Joábnak, hogy a király siratja és gyászolja Absolont.
2 És gyászra fordult a szabadulás azon
a napon az egész népre nézve, mert a
nép azon a napon hallotta, hogy beszélik: Így bánkódik a király az ő fián.
3 És azon a napon belopózott a nép bemenve a városba, ahogy lopózni szokott a nép amely szégyelli magát, hogy
elmenekült a harcból.
4 A király pedig eltakarva arcát, nagy
hangon kiáltott a király: Édes fiam,
Absolon! Absolon, édes fiam! szerelmes
fiam!
5 Akkor Joáb a házba ment a király-

hoz, és mondta: A mai napon megszégyenítetted minden szolgád arcát,
akik e mai napon a te lelkedet megszabadították, és a te fiaidnak és lányaidnak lelkeit, és feleségeidnek lelkeit, és
ágyasaidnak lelkeit;
6 Szeretve azokat akik téged gyűlölnek, és gyűlölve azokat akik téged szeretnek, mert kijelentetted ma, hogy
előtted a vezérek és szolgák mind semmik; mert azt tapasztaltam ma, hogy
csak élne Absolon, ha ma mi mindnyájan meghaltunk volna is, jobbnak tetszene neked.
7 Azért most kelj fel, menj ki és szólj
kedvük szerint a te szolgáidnak, mert
esküszöm az ÚRra, hogy ha nem jössz
ki, az éjjel egy ember sem marad melletted, és ez gonoszabb lesz rád nézve
mindannál a nyomorúságnál, mely ifjúságodtól fogva történt veled mind e
mai napig.
8 Felkelt azért a király és leült a kapuban, és hírül adták az egész népnek,
ezt mondva: Íme a király a kapuban ül.
Akkor mind az egész nép a király elé
jött. Izrael pedig elmenekült, ki-ki az ő
sátrába.
9 Mind az egész nép között pedig
nagy veszekedés volt Izrael mindegyik nemzetségében, akik ezt mondták: A király szabadított meg minket a
mi ellenségeink kezéből, a filiszteusok
kezéből is ő szabadított meg; és most
Absolon elől elmenekült az országból.
10 Absolon pedig, akit felkentünk,
meghalt a hadban. Mit késtek azért hazahozni a királyt?
11 Dávid király pedig elküldött Sádók
és Abjátár papokhoz, ezt mondva:
Szóljatok a júdabeli véneknek, ezt
mondva: Mi az oka, hogy utolsók
akartok lenni a király hazahozásában?
Mert az egész Izrael szava eljutott a király házába.
12 Atyámfiai vagytok, én csontom és
én húsom vagytok; miért lesztek utolsók a király hazahozásában?
13 És Amasának azt mondjátok: Nemde te is nem én csontom és húsom
vagy? Úgy cselekedjen velem az Isten
és úgy segítsen, ha nem leszel Joáb helyett előttem a sereg fővezére minden
időben.
14 És megnyerte Júda minden emberének szívét, mint egy emberét, akik el349
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küldtek a királyhoz: Gyere haza mind
te, mind a szolgáid.
15 Hazatért azért a király; és amint
a Jordánhoz érkezett, Júda férfiai
Gilgálba mentek, hogy a király elé jussanak, és átvigyék a királyt a Jordánon.
16 Sietett pedig Sémei is, Gérának fia,
a Bahurimból való Jémini fia, és ő is a
Júda nemzetségével Dávid király elé
ment.
17 És ezer ember volt vele Benjámin
nemzetségéből, és Siba, a Saul házában
való szolga, és tizenöt fia, és húsz szolgája is vele volt, és átmentek a Jordánon a király előtt.
18 Kompot is vittek át, hogy a király
háza népét áthozzák, és hogy kedve szerint cselekedjenek. Sémei pedig
Gérának fia, térdre esett a király előtt,
mikor a Jordánon átment.
19 És mondta a királynak: Ne tulajdonítsa vétkül nekem az én uram az én álnokságomat; és ne emlékezz meg arról, hogy gonoszul cselekedett veled
a te szolgád azon a napon, amelyen
az én uram, a király Jeruzsálemből kiment, hogy szívére venné a király;
20 Mert elismeri a te szolgád, hogy én
vétkeztem, és íme az egész József nemzetsége közül én jöttem ma először,
hogy menjek a király, az én uram elé.
21 És felelt Abisai, Sérujának fia és
mondta: Nem ölöd meg azért Sémeit,
hogy káromlásokat szólt az ÚR felkentje ellen?
22 Mondta pedig Dávid: Mi közöm
van veletek, Sérujának fiai, hogy ellenkezni akartok ma velem? Ma kellene embert ölni Izraelben? Mintha nem
tudnám, hogy ma lettem újra Izrael királya.
23 És mondta a király Sémeinek: Nem
halsz meg; és megesküdött neki a király.
24 Méfibóset is, Saul fia, a király elé
jött, és sem lábait, sem szakállát meg
nem tisztította, sem ruháját meg nem
mosatta attól a naptól fogva, hogy a király elment, mind addig a napig, amelyen békességgel hazajött.
25 És mikor kijött Jeruzsálemből a király elé, mondta neki a király: Miért
nem jöttél el velem Méfibóset?
26 És ő felelt: Uram király, az én szolgám csalt meg engem, mert azt mondta a te szolgád: Megnyergeltetem a
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szamarat, és felülök rá és elmegyek a
királlyal, mert sánta a te szolgád.
27 És rágalmazott engem, a te szolgádat az én uram, a király előtt; de az én
uram, a király olyan mint az Isten angyala: azért cselekedj úgy, ahogy neked tetszik!
28 Mert jóllehet az én atyám egész
háza népe csak halált érdemelt volna az én uramtól, a királytól, mégis a
te szolgádat azok közé helyezted akik
asztalodnál esznek. Azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna
még a király előtt?
29 Mondta neki akkor a király: Mi
szükség többet szólnod? Én megmondtam, hogy te és Siba osztozzatok
meg a jószágon.
30 És mondta Méfibóset a királynak:
Elveheti az egészet, csakhogy az én
uram, a király békességben hazajöhetett.
31 A Gileádból való Barzillai is eljött
Rógelimból, és átment a királlyal a Jordánon, kísérve őt a Jordánon.
32 Barzillai pedig igen vén ember volt,
nyolcvan esztendős, és ő táplálta a királyt amíg Mahanáimban lakott, mert
igen gazdag ember volt.
33 A király pedig mondta Barzillainak:
Gyere velem és eltartalak téged magamnál Jeruzsálemben.
34 Barzillai pedig mondta a királynak:
Mennyi az én életem esztendeinek
napja, hogy én felmehetnék a királlyal
Jeruzsálembe?
35 Nyolcvan esztendős vagyok ma,
vajon képes vagyok-e még különbséget tenni a jó és rossz között, vagy érzem-e, a te szolgád, ízét annak amit
eszem és iszom, vagy gyönyörködhetem-e az éneklő férfiak és asszonyok
hangjaiban? Miért lenne terhére a te
szolgád az én uramnak, a királynak?
36 Egy kevés ideig óhajtana a Jordánon
átmenni a királlyal a te szolgád; miért
adna azért a király nekem ily nagy jutalmat?
37 Hadd menjen vissza, kérlek, a te
szolgád, és hadd haljak meg az én városomban, az én atyám és anyám temetőhelyében. Hanem inkább itt a te
szolgád, Kimhám, menjen el ő a királ�lyal, az én urammal, és cselekedj úgy
vele ahogy neked jónak tetszik.
38 És mondta a király: Jöjjön el ve-
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lem Kimhám, és azt cselekszem vele
ami neked tetszik; és valamit tőlem kívánsz megcselekszem veled.
39 Mikor pedig átkelt a Jordánon az
egész nép, és a király is átment, megcsókolva a király Barzillait, megáldotta őt, aki visszatért a helyére.
40 Átment pedig a király Gilgálba, és
Kimhám vele ment és Júdának egész
népe, akik a királyt átszállították, sőt
Izrael népének is a fele.
41 És íme Izrael minden férfiai eljöttek a királyhoz és mondták a királynak: Miért loptak el téged a mi atyánkfiai, a Júda nemzetsége? És hozták át
a királyt és az ő háznépét a Jordánon,
és Dávidnak minden embereit vele
együtt?
42 Feleltek pedig mindnyájan a Júda
férfiai az Izrael férfiainak: Azért mert
a király közelebb áll hozzám; és miért neheztelsz ezért a dologért? Vagy
megvendégelt-e azért a király? Vagy
megajándékozott-e valami ajándékkal?
43 Felelve pedig Izrael férfiai, mondták Júda férfiainak: Tízszeres részem
van nekem a királyhoz, és Dávidra
nézve is elsőbbségem van feletted. Miért tartottál azért semminek engem?
Vagy nem én tettem-e legelőször szóvá, hogy hozzuk haza a királyunkat?
De erősebb lett Júda férfiainak szava
az Izrael férfiainak szavánál.

20

Séba meghasonlást támaszt, ezért
Izrael eláll Dávid mellől. Júda nemzetsége hazaviszi a királyt Jeruzsálembe.
Dávid őrizet alá rekeszti az ágyasait, akiket Absolon megszeplősített. Amasát felindítja Dávid, hogy egybegyűjtse a népet
Séba ellen, aki mikor késett, Abisait küldi el Joábbal együtt. Joáb megöli Amasát.
Berekeszti Joáb egy városba Sébát, akinek
a fejét kivetik a kőfalon és úgy szabadulnak meg.
1 Volt pedig ott történetesen egy istentelen ember, akinek Séba volt a
neve, Bikrinek fia, Benjámin nemzetségéből való férfi. Ez trombitát fújatott és
mondta: Nincs nekünk semmi közünk
Dávidhoz, és nincs semmi örökségünk
az Isai fiában. Azért óh Izrael, oszoljatok
el, ki-ki az ő sátrába.
2 Eltávozott azért mind az Izrael népe

Dávidtól Séba után, Bikri fia után. A
Júda nemzetségéből valók azonban a királyuk mellett maradtak, a Jordán vizétől fogva egészen Jeruzsálemig.
3 Dávid pedig bemenve Jeruzsálemben a házába, előhozatta a király azt
a tíz ágyasát, akiket otthon hagyott a
ház őrzésére; és őrizet alá rekesztette
és tápláltatta azokat, de hozzájuk be
nem ment. És őrizet alatt lettek haláluk napjáig, özvegységben élve.
4 A király pedig mondta Amasának:
Gyűjtsd össze nekem a Júda nemzetségét három nap alatt, és magad is itt
légy jelen.
5 Elment azért Amasa, hogy összegyűjtse Júdát, de több ideig késett,
mint ahogy a király meghagyta neki.
6 Mondta akkor Dávid Abisainak: Íme
majd gonoszabbul cselekszik velünk
Séba, Bikrinek fia, Absolonnál: Vedd
magad mellé a te urad szolgáit és kergesd meg őt, nehogy erős városokat
szerezzen magának és elmeneküljön
előlünk.
7 Kimentek azért utána a Joáb emberei,
és a kereteusok és peleteusok és az erősek mindnyájan, és kimentek Jeruzsálemből, hogy üldözzék Sébát, Bikrinek
fiát.
8 Mikor pedig annál a nagy kősziklánál voltak, mely Gibeonnál van,
Amasa jött eléjük; Joáb pedig ruhájába
öltözve, ruháján felül derekához övezett fegyvere a hüvelyében volt, mely
mikor Joáb ment, kiesett.
9 És mondta Joáb Amasának: Egészségben vagy-e atyámfia? És Joáb megfogta jobb kezével Amasa szakállát,
mintha meg akarná csókolni.
10 Amasa azonban nem őrizkedett a
fegyvertől mely Joáb kezében volt, és
átütötte őt az ötödik oldalborda alatt,
és kiontotta a belét a földre, és noha
többször nem ütötte át, mégis meghalt;
Joáb pedig és Abisai, az ő atyjafia, üldözték azután Sébát, a Bikri fiát.
11 Megállt pedig az Amasa teste felett
Joábnak egy szolgája, és mondta: Valaki Joábbal tart és Dávid javát kívánja,
Joáb után siessen.
12 Amasa pedig vérben fetrengett az
út közepén; látva pedig egy ember,
hogy ott mindenki megállt, kivonta
Amasát az útról a mezőre, és ruhát ve351
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tett rá; mivel látta, hogy aki csak arra
ment mind megállt.
13 Miután pedig kivonták az útról,
minden ember Joáb után sietett, hogy
üldözzék Sébát, Bikrinek fiát.
14 És átment Séba Izrael minden nemzetségein, Abelán és Béth-Maakán, és
egész Béreán, akik egybegyűlve követték őt.
15 És eljőve körülfogták őt Abelában
Béth-Maaka városában, és nagy töltést
emeltek a város ellen, amely egyenlő volt a kőfallal; és az egész nép mely
Joábbal volt, rombolta, hogy ledöntse
a kőfalat.
16 Akkor kiáltott egy eszes asszony
a városból: Halljátok meg, halljátok
meg! Mondjátok meg, kérlek, Joábnak:
Gyere ide hozzám, mondok neked valamit!
17 Aki mikor hozzá ment, mondta az
asszony: Te vagy Joáb? Felelt: Én vagyok. Aki mondta neki: Hallgasd meg
a te szolgálólányod szavát. És felelt:
Meghallgatom.
18 Akkor mondta az asszony: Korábban azt szokták mondani: Kérdezzék
meg Abelát, és úgy végeztek.
19 Én Izrael békeszerető hívei közül
való vagyok, te pedig el akarsz pusztítani egy várost és Izrael városainak anyját? Miért akarod elnyelni az ÚR örökségét?
20 Akkor felelt Joáb, és mondta: Távol
legyen, távol legyen az tőlem, hogy elnyeljem és elveszítsem!
21 Nem úgy van a dolog, hanem egy
ember az Efraim hegységéből való,
akinek neve Séba, a Bikri fia, felemelte
kezét Dávid király ellen: adjátok kézbe
azt egyedül, és elmegyek a város alól.
És mondta az asszony Joábnak: Íme
majd kivetjük neked a fejét a kőfalon.
22 Elment azért az asszony nagy eszesen az egész közösséghez, és levágatta Sébának, a Bikri fiának fejét, és kivetették Joábnak. Akkor megfúvatta
a trombitát, és hazaoszlottak a város
alól ki-ki az ő sátrába, Joáb pedig hazament Jeruzsálembe, a királyhoz.
23 Joáb pedig Izrael egész serege felett
való volt, Benája pedig, Jójadának fia,
a kereteusok és peleteusok vezére volt.
24 Adorám pedig adószedő, és Jósafát,
Ahiludnak fia, emlékíró volt.
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25 Séja íródeák, Sádók pedig és Abjátár
papok voltak.
26 A Jairból való Ira is Dávid főembere volt.

21

Saulnak a Gibeoniták ellen való kegyetlensége miatt Isten nagy éhséget bocsát rájuk, hogy az Istent megengeszteljék, Dávid a Saul maradékából hetet a gibeoniták kezébe ad, akiket azok
Gibeában felakasztanak. Rispa őrzi az ő fiainak holttestét. Dávid eltemeti Saulnak,
Jonathánnak és mind a felakasztottaknak
tetemeit. A filiszteusok ellen hadakoznak
Dávid szolgái és a Gáth városbeli óriásokat mind megölik.
1 Dávid idejében egymás után három
egész esztendeig nagy éhség lett, és
megkereste emiatt Dávid az URat, és
mondta az ÚR: Saulért és az ő vérszívó
háza népéért van ez: mivelhogy megölte a gibeonitákat.
2 Hívatta azért a király a gibeonitákat
és szólt nekik: (A gibeoniták pedig
nem az Izrael fiai közül valók voltak,
hanem az emoreusok maradékából,
akiknek megesküdtek az Izrael fiai; de
Saul alkalmat keresett, hogy azokat levágassa az Izrael és Júda nemzetsége
iránti buzgalmából).
3 És mondta Dávid a gibeonitáknak:
Mit cselekedjem veletek, és mivel szerezzek engesztelést, hogy áldjátok az
ÚR örökségét?
4 Feleltek neki a gibeoniták: Nincs nekünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnál és az ő házánál, és nem kell nekünk, hogy valakit megöljenek Izraelben. És mondta: Valamit mondtok,
megcselekszem veletek.
5 Akkor mondták a királynak: Ő volt
az az ember aki megemésztett minket,
és aki gonoszt gondolt ellenünk, hogy
megsemmisüljünk és meg ne maradhassunk egész Izrael határaiban;
6 Adj nekünk hét embert az ő maradékai közül, akiket felakasszunk az ÚR
előtt, Saulnak, az ÚR választottjának
Gibeájában. És mondta a király: Én
megadom.
7 És kedvezett a király Méfibósetnek,
Jonathán fiának, aki Saul fia volt, az
ÚR nevére tett esküvésért, mely köztük, Dávid és Jonathán közt, a Saul fia
közt volt.

2
Józs 9,19;

7
1Sám 18,3;
1Sám
20,15;
1Sám
20,42;
1Sám
23,18;

2 Sámuel 21. 22.

12
1Sám
31,10;

8 De elvette a király Aja lányának,
Rispának két fiát, akiket Saulnak
szült, Armónit és Méfibósetet, és a
Saul lányának, Mikálnak öt fiát, akiket Barzillai fiának szült, Adrielnek, a
Méholátból valónak.
9 És azokat a gibeoniták kezébe adta,
akik felakasztották őket a hegyen az
ÚR előtt. Ezek tehát egyszerre heten
pusztultak el, és az aratás első napjaiban, az árpaaratás kezdetén ölettek
meg.
10 Rispa pedig, Aja lánya, vett egy
zsákruhát, és kiterítette azt magának
a kősziklán az aratás kezdetétől fogva,
amíg eső lett rájuk az égből: és nappal
nem engedte azokra szállni az égi madarakat, sem pedig éjszaka a mezei vadakat.
11 És megmondták Dávidnak amit
Rispa, Aja lánya, Saul ágyasa cselekedett.
12 Akkor elment Dávid, és elhozta a Saul és Jonathán tetemeit a jábes-gileádbeliektől, akik ellopták azokat a Bethsán utcájáról, ahol a
filiszteusok felakasztották őket, mikor
a filiszteusok megverték Sault a Gilboa
hegyén.
13 És elhozták onnan Saulnak és az ő
fiának, Jonathánnak tetemeit, és összeszedték azoknak tetemeit is akik felakasztattak.
14 És eltemették Saulnak és az ő fiának, Jonathánnak tetemeit a Benjámin
földjében, Sélában, az ő atyjának, Kisnek sírboltjában; és megtették mindazt
amit a király parancsolt. És kiengesztelődött ez által Isten az ország iránt.
15 Ezután ismét háborút kezdtek a
filiszteusok Izrael ellen; és elment Dávid az ő szolgáival együtt, és harcoltak
a filiszteusok ellen annyira, hogy Dávid elfáradt.
16 Akkor Jisbi Bénób, aki az óriások
maradékából való volt (akinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott,
és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározta magában, hogy megöli Dávidot;
17 De Abisai, Sérujának fia segített
neki és átütötte a filiszteust és megölte. Akkor esküvéssel fogadták neki a
Dávid szolgái, ezt mondva: Soha többé nem jössz velünk hadba, hogy Izrael szövétnekét el ne oltsd.

18 Azután is lett harcuk a filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai,
Husát városból való, akkor megölte
Sáfot, aki az óriások maradékai közül
való volt.
19 Azután újra háború lett a filiszteusokkal Góbnál, ahol Elkhanán, a
Bethlehemből való Jaharé Oregim fia
megölte a gitteus Góliát atyjafiát, akinek kopjanyele olyan volt, mint a szövők zugolyfája.
20 Gáthban is volt háború, ahol egy
óriás férfi volt, akinek kezein és lábain
hat-hat ujja volt, azaz mindenestől huszonnégy, és ez is óriástól származott.
21 És szidalmazta Izraelt, de megölte
Jonathán, Dávid bátyjának, Simeának
fia.
22 Ezek négyen származtak Gáthban
az óriástól, akik mind Dávid keze által
és az ő szolgái keze által estek el.

18
1Krón 20,4;

19
1Krón 20,5;

22

Dávid ebben az énekben az Úr Istent dicséri, és hálát ad neki minden jótéteménye miatt, különösen, hogy az
ő sok ellenségétől megszabadította, és az ő
országát megerősítette.

1 Dávid pedig ezt az éneket mondta
az ÚRnak azon a napon, amikor az ÚR
megszabadította őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.
2 És mondta: Az ÚR az én Kősziklám,
és kőváram és szabadítóm.
3 Az Isten az én erősségem, Őbenne bízom én. Pajzsom nekem Ő és üdvösségem szarva, erősségem és oltalmam.
Az én szabadítóm, aki megszabadítasz
az erőszakosságtól.
4 Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó; És megszabadulok ellenségeimtől.
5 Mert halál hullámai vettek engem
körül, az istentelenek árjai rettentettek engem;
6 A pokol kötelei vettek körül, s a halál
tőrei estek rám.
7 Nyomorúságomban az Urat hívtam,
s az én Istenemhez kiáltottam: És meghallotta templomából szavamat, s kiáltásom eljutott füleibe.
8 Akkor rengett és remegett a föld, az
ég fundamentumai megmozdultak, és
megrendültek, mert haragudott Ő.
9 Füst szállt fel orrából, és emésztő tűz
szájából, izzó szén gerjedt belőle.
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2
Zsolt 18,3;
3
5Móz
33,29;
Zsid 2,13;

2 Sámuel 22.

31
5Móz 32,4;
Zsolt 12,7;
Zsolt
119,140;
Péld 30,5;
Jel 15,3;

10 Lehajtotta az egeket és leszállt, és
homályos sötétség volt lábai alatt.
11 A kérubon ült és repült, és a szelek
szárnyain tűnt fel.
12 Sötétségből maga körül sátrakat
emelt, a vízzé változó sűrű felhőket.
13 Az előtte lévő fényességből izzó
szenek gerjedtek.
14 És mennydörgött az égből az ÚR, és
a Magasságos hangot adott.
15 Ellőtte nyilait és szétszórta azokat,
villámot, és összekeverte azokat.
16 És meglátszottak a tenger örvényei,
s a föld kerekségének fundamentumai
felszínre kerültek, az ÚR feddésétől,
orra leheletének fúvásától.
17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, s a sok vizekből kihúzott engem.
18 Erős ellenségeimtől megszabadított
engem; Gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálam.
19 Rám törtek nyomorúságom napján,
de az ÚR gyámolítóm volt nekem.
20 Tágas helyre vitt ki engem, kiragadott, mert jóakaróm nekem.
21 Az ÚR megfizetett nekem igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint
fizetett meg nekem.
22 Mert megőriztem az ÚR útjait, s
nem szakadtam el gonoszul Istenemtől.
23 Mert minden ítéletei előttem vannak, s végzéseitől nem távoztam el.
24 Ártatlan vagyok előtte, és megtartóztatom magamat az én bűnömtől.
25 Ezért megfizet nekem az ÚR igazságom szerint, szemei előtt való tisztaságom szerint.
26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, a tökéleteshez tökéletes vagy.
27 A tisztához tiszta vagy, a visszáshoz pedig visszás.
28 A nyomorult népet megszabadítod,
szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
29 Mert Te vagy az én szövétnekem,
URam, s az ÚR megvilágosítja az én
sötétségemet.
30 Mert veled az ellenség táborán is átfutok, az én Istenemmel kőfalon is átugrom.
31 Az Isten útja tökéletes; Az ÚR beszéde tiszta; Pajzsa Ő mindeneknek,
akik Őbenne bíznak.
32 Mert kicsoda volna Isten az ÚRon
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kívül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?
33 Isten az én erősségem, és az én utamat tökéletessé teszi.
34 Lábaimat olyanná teszi, mint a szarvasé, s magas helyekre állít engem.
35 Kezeimet harcra tanítja, hogy az
ércív karjaim által törik el.
36 Üdvösséged pajzsát adtad nekem, s
kegyelmed naggyá tett engem.
37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam,
és bokáim meg nem tántorodtak.
38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, nem térek vissza, míg meg
nem semmisítem őket.
39 Megsemmisítem, eltiprom őket,
hogy fel nem kelhetnek, lábaim alatt
hullanak el.
40 Mert Te erővel öveztél fel engem
a harcra, lenyomtad azokat, akik ellenem támadtak.
41 Az én ellenségeim nyakát kezembe
adtad, az én gyűlölőimnek, és elpusztítottam őket,
42 Felnéztek, de nem volt aki megszabadítsa, az ÚRhoz, de nem felelt nekik.
43 Szétmorzsoltam őket, mint a föld
porát, összezúztam, mint az utca sarát,
elszélesztettem őket.
44 Megmentettél népem ellenem való
támadásaitól, népek fejéül tartasz fenn
engem, olyan nép szolgál nekem, melyet nem ismertem.
45 Idegen nemzetségek hízelegnek nekem, s egy hallásra engedelmeskednek,
46 Idegen fiak elcsüggednek, s rejtekeikben is rettegnek.
47 Él az ÚR és áldott az én Kősziklám.
Magasztaltasson fel az Isten, szabadulásom Kősziklája.
48 Isten az, aki bosszút áll értem, s
alám hajtja a népeket.
49 Aki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, s az erőszakos
embertől megszabadítasz engem.
50 Ezért dicsérlek téged, URam, a pogányok között, s nevednek dicséretet
énekelek.
51 Az ő királya szabadulásának tornya, és aki irgalmasságot cselekszik
felkentjével, Dáviddal, és az ő magvával mindörökké!
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5Móz
32,39;
1Sám 2,2;
Zsolt 86,8;
Ésa 45,5;

50
Róm 15,9;
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Mt 22,43;
ApCsel
2,25-31;
Zsid 1,1;
2Pt 1,21;

8
1Krón
11,11;

2 Sámuel 23.

Dávid király utolsó beszédei lettek és megverte a filiszteusokat, és az ÚR
leírva, amit csak a halála előtt mon- nagy szabadítást szerzett.
dott. Azután felsorolja Dávid erős vitézeit. 13 A harminc vezér közül is hárman
lementek, és megérkeztek aratáskor
1 Ezek Dávid utolsó beszédei. Dávid- Dávidhoz az Adullám barlangjába,
nak, Isai fiának szózata, annak a férfi- mikor a filiszteusok táborban voltak a
nak a szózata aki igen felmagasztalta- Refaim völgyében.
tott, Jákob Istenének felkentje és Izrael 14 Dávid akkor a sziklavárban volt,
a filiszteusok őrsége pedig Bethdalainak kedvence.
2 Az ÚR Szelleme szólt énbennem, és lehemnél.
15 Vizet kívánt pedig Dávid, és mondaz Ő beszéde az én nyelvem által.
3 Izrael Istene szólt, Izrael Kősziklája ta: Kicsoda hozna nekem vizet innom
mondta nekem: Aki uralkodik az em- a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt
bereken, igaz legyen, aki Isten félelmé- van?
16 Akkor a három vitéz keresztültört
vel uralkodjon:
4 Olyan az mint reggel a világosság, a filiszteusok táborán, és vizet merítetmikor feljön a nap, mint a felhőtlen tek a bethlehemi kútból, mely a kapu
reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a előtt van, és elhozva Dávidnak vitték.
Ő azonban nem akarta meginni, hafű a földből.
5 Jóllehet nem olyan az én házam Is- nem kiöntötte azt az ÚRnak.
ten előtt: Mégis örökkévaló szövetsé- 17 És mondta: Távol legyen tőlem,
get kötött velem, mindennel ellátva és URam, hogy én ezt műveljem: vagy
maradandót. Mert nem csemetézteti-e azoknak az embereknek vérét igyam-e
az én teljes üdvösségemet és minden meg, akik életüket halálra adva mentek
el a vízért? És nem akarta azt meginni.
kívánságomat?
6 De az istentelenek mindnyájan olya- Ezt művelte a három erős vitéz.
nok mint a kitépett tövis, melyhez kéz- 18 Továbbá Abisai, Joáb atyjafia,
Sérujának fia, aki e háromnak feje volt,
zel nem nyúlnak;
7 Hanem aki hozzá akar nyúlni is, fej- aki háromszáz ellen felemelve dárdászét és rudat vesz hozzá, hogy ugyan- ját megölte azokat; és nagy híre volt
neki a három között.
azon a helyen tűzzel égessék meg.
8 Ezek pedig Dávid erős vitézei- 19 A három között bizonyára híres volt
nek nevei: A székben ülő bölcs, a és azoknak vezére volt, de azzal a hátahkemonita, aki a testőrök vezére; ő rommal nem ért fel.
dárdáját forgatva egy ízben nyolcszá- 20 Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagy tehetségű, aki Kabséelből
zat sebesített meg.
9 Utána volt Eleázár, Dódónak fia, aki való volt; ez ölte meg a moábiták két
Ahóhi fia volt; ő egyike a három erős fő vitézét. Ugyanő télen elmenve az
vitéznek akik Dáviddal voltak, mikor a oroszlánt is megölte a veremben.
filiszteusokat kigúnyolták, összegyü- 21 Ugyanő ölt meg egy Egyiptomból
lekezve ott a harcra, és az izraeliták való tekintélyes embert. Az egyiptomi
kezében dárda volt, és ő csak egy pálmár megfutamodtak.
10 Ő megállva vágta a filiszteusokat cával ment rá; és kivette az egyiptomi
mindaddig amíg elfáradt a keze, és a kezéből a dárdát és megölte őt a maga
keze a fegyverhez ragadt. És nagy sza- dárdájával.
badulást szerzett az ÚR azon a napon, 22 Ezeket cselekedte Benája, Jójadának
a nép pedig visszatért utána, de csak a fia, és neki is jó híre volt a három erős
vitéz között.
fosztogatásra.
11 Utána volt Samma, a Harárból való 23 Híres volt ő a harminc között, de azAgénak fia. És a filiszteusok egy se- zal a hárommal nem ért fel. És elöljáróregbe összegyűltek ott ahol egy darab vá tette őt Dávid a tanácsosok között.
szántóföld volt tele lencsével, a nép 24 Asáel is, Joáb atyjafia, e harminc
közül való, akik ezek: Elkhanán, a
pedig elfutott a filiszteusok elől:
12 Akkor ő megállt annak a darab föld- bethlehemi Dódó fia.
nek a közepén és megoltalmazta azt, 25 Haród városbeli Samma; a Haródból
való Elika.
355

2 Sámuel 23. 24.
26 Héles, Páltiból való; Híra, a
Thékoából való Ikkes fia.
27 Abiézer, Anathóthból; Mébunnai,
Húsáthból való.
28 Sálmon, Ahóhitból való; Maharai,
Nétofátból.
29 Héleb, Bahanának fia, Nétofátból
való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való,
mely Benjámin fiaié.
30 Benája, Piráthonból való; Hiddai, a
patak mellett való Gáhasbeli.
31 Abiálbon, Árbátból való; Azmávet,
Bárhumból való.
32 Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen
fia, Jonathán.
33 Samma, Harárból való; Ahiám,
Arárból való Sarárnak fia.
34 Elifélet, Ahásbai fia, Maakátból
való; Eliám, a gilóbeli Akhitófel fia.
35 Hesrai, Kármelből való; Paharai,
Arbiból való.
36 Jigeál, sobabeli Nátán fia; Báni,
Gádból való.
37 Sélek, ammonita; Naharai, Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.
38 Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből
való.
39 Hitteus Uriás. Mindössze harmincheten.

24

Megszámláltatja Dávid a népet.
Megharagszik Isten és döghalált bocsát az országra. Dávid könyörög az Istennek felismerve az ő bűnét. Megkegyelmez
neki az Isten és megszűnik a csapás. Megveszi Dávid az Araunától a szérűt, és ott
áldozik hálaadó áldozattal.

1
2Sám 21,1;
1Krón 21,1;
ApCsel
4,28;
2Thessz
2,11;

1 Ismét felgerjedt az ÚR haragja Izrael
ellen, és felingerelte ellenük Dávidot,
ezt mondva: Menj el, számláld meg Izraelt és Júdát.
2 Mondta azért Dávid Joábnak, serege fővezérének: Menj el, járd be Izrael minden nemzetségét, Dántól fogva
Beersebáig, és számláljátok meg a népet, hogy tudjam a nép számát.
3 És mondta Joáb a királynak: Sokasítsa meg az ÚR, a te Istened a népet, és
adjon még százannyit, mint amennyi
most van, és lássák azt az én uramnak,
a királynak szemei: de miért akarja ezt
az én uram, a király?
4 Azonban hatalmasabb volt a király
szava Joábénál és a többi főembereké356

nél. Kiment azért Joáb és a többi vezérek a király elől, hogy megszámlálják a
népet, az Izraelt.
5 És átkeltek a Jordánon és tábort jártak Aroer város mellett jobb kéz felől,
Gád völgyében, és Jáser mellett.
6 Azután Gileádba mentek, és a Hodsi
alföldjére. Innen a Dán Jáán mellé
mentek, és Szidon környékére.
7 Ezután Tírusz erős városához mentek, és a hivveusok és kananeusok
minden városaiba. Innen Júda dél felől
való részére mentek, Beersebába.
8 És mikor bejárták az egész országot,
hazamentek Jeruzsálembe, kilenc hónap és húsz nap múlva.
9 És Joáb beadta a megszámlált nép
számát a királynak; és Izraelben nyolcszázezer erős fegyverfogható férfi, és
Júda nemzetségében ötszázezer férfi volt.
10 Miután pedig Dávid megszámlálta a népet, megsebhedett az ő szíve, és
mondta Dávid az ÚRnak: Igen vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért
most, óh URam, vedd el, kérlek, a Te
szolgád álnokságát, mert igen esztelenül cselekedtem!
11 És mikor felkelt reggel Dávid, szólt
az ÚR Gád prófétának, aki Dávid látnoka volt, ezt mondva:
12 Menj el, és szólj Dávidnak: Ezt
mondja az ÚR: Három dolgot adok
eléd, válaszd ezek közül az egyiket
magadnak, hogy úgy cselekedjem veled.
13 Elment azért Gád Dávidhoz, és tudtára adta neki, és mondta neki: Akarod-e, hogy hét esztendeig tartó éhség
szálljon földedre? Vagy hogy három
hónapig ellenségeid előtt bujdoss és ellenséged kergessen téged? Vagy hogy
három napig döghalál legyen országodban? Most gondold meg és lásd
meg, micsoda választ vigyek annak,
aki engem elküldött.
14 És mondta Dávid Gádnak: Felette
igen szorongattatom; de mégis, hadd
essünk inkább az ÚR kezébe, mert
nagy az Ő irgalmassága, és ne essem
ember kezébe.
15 Azért az ÚR döghalált bocsátott
Izraelre, reggeltől fogva az elrendelt
ideig, és a nép közül Dántól fogva
Beersebáig, hetvenezer férfi halt meg.
16 És mikor az Angyal felemelte ke-

2 Sámuel 24. - 1 Királyok
zét Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa, megelégelte az ÚR a veszedelmet, és mondta az Angyalnak, aki a
népet ölte: Elég már, hagyd el. Az ÚR
Angyala pedig a jebuzeus Arauna szérűje mellett volt.
17 És szólt Dávid az ÚRnak, mikor
látta az angyalt, aki a népet vágta, és
mondta: Íme én vétkeztem és én cselekedtem hamisságot, de ezek a juhok
ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább
ellenem és az én atyám háza népe ellen
forduljon a te kezed.
18 Azért Gád azon a napon Dávidhoz
ment, és mondta neki: Indulj, menj el,
és rakass oltárt az ÚRnak a jebuzeus
Araunának szérűjén.
19 És Dávid elment Gád beszéde szerint, ahogy az ÚR megparancsolta.
20 És Arauna feltekintve látta, hogy
a király a szolgáival hozzá megy; és
Arauna kimenve meghajtotta magát a
király előtt arccal a föld felé.
21 És mondta Arauna: Mi az oka, hogy

az én uram, a király az ő szolgájához
jön? Felelt Dávid: Azért hogy megvegyem tőled ezt a szérűt és oltárt építsek ezen az ÚRnak, hogy megszűnjön
a csapás a nép között.
22 Mondta Arauna Dávidnak: Vegye
el hát az én uram, a király, és áldozza
fel ami neki tetszik. Itt vannak az ökrök az áldozathoz; a boronák és az ökrök szerszámai pedig fa helyett;
23 Arauna mindezt, óh király, a királynak adja. És mondta Arauna a királynak: A te URad Istened engeszteltessen meg általad.
24 Mondta pedig a király Araunának:
Nem, hanem pénzen veszem meg tőled, mert nem akarok az ÚRnak, az én
Istenemnek ingyen való áldozatot áldozni. Megvette azért Dávid azt a szérűt és az ökröket ötven ezüst sikluson.
25 És oltárt épített ott Dávid az ÚRnak,
és áldozott egészen égő és hálaáldozattal; és megkegyelmezett az ÚR a földnek, és megszűnt a csapás Izraelben.
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1 Királyok 1.

1

Dávid király, mivelhogy megöregedett,
Adónia, a Joáb és az Abjátár pap tanácsából Dávid tudta nélkül királlyá teszi
magát. De Nátán próféta tanácsából Dávid
Salamont választja királynak, akit Sádók
pap királlyá ken, akit a közösség is királynak kiált. Jeruzsálemben az atyja székébe ültetik Salamont, amit mikor meghall
Adónia, megretten és félelmében az oltárhoz szalad és kegyelmet talál Salamonnál.

5
2Sám 15,1;

6
1Krón 3,2;

7
1Kir 2,22;
1Kir 2,28;

9
Józs 15,7;
Józs 18,16;

1 Mikor Dávid király megvénült és
megöregedett, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni.
2 És a szolgái mondták neki: Keressenek az én uramnak, a királynak egy
szűz lányt, aki a király körül legyen és
ápolja őt, aludjon a karjai között, hogy
az én uramat, a királyt felmelegítse.
3 Egy szép lányt kerestek Izrael minden határában; és megtalálták a
Súnem városából való Abiságot, akit
el is hoztak a királyhoz.
4 És a lány igen szép volt, és ápolta
a királyt és szolgált neki. De a király
nem ismerte őt.
5 Adónia pedig, a Haggit fia felfuvalkodott, ezt mondva: Én fogok uralkodni! És szerzett magának szekereket, lovasokat és ötven előtte járó férfit.
6 Akit az atyja soha meg nem szomorított, ezt mondva: Miért cselekedtél így?! És ő is igen szép férfi volt,
és Haggit szülte őt Dávidnak Absolon
után.
7 És tanácskozott Joábbal, a Séruja fiával és Abjátár pappal, akik az Adónia
pártján voltak.
8 De Sádók pap, meg Benája, a Jójada
fia, és Nátán próféta, és Sémei, és
Réhi, és Dávid erős vitézei nem álltak
Adónia mellé.
9 Mikor pedig Adónia áldozatot mutatott be juhokból, ökrökből és egyéb
kövér barmokból a Zohélet kősziklánál, amely a Rógel forrása mellett volt:
meghívta minden testvérét, a király fiait, Júda minden férfiait, a király szolgáit;
10 De Nátán prófétát és Benáját és az
erős vitézeket és Salamont, az ő atyjafiát nem hívta el.
11 Szólt akkor Nátán Bethsabénak, a
Salamon anyjának, ezt mondva: Nem
hallottad, hogy Adónia, a Haggit fia
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uralkodik, és a mi urunk, Dávid, nem
tud róla semmit?
12 Most azért gyere hadd adjak neked
tanácsot, hogy megmentsd az életedet,
és a fiadnak, Salamonnak életét.
13 Indulj, menj be Dávid királyhoz, és
ezt mondd neki: Uram király, nem így
esküdtél-e a te szolgálólányodnak: Salamon, a fiad uralkodik utánam, és ő ül
az én királyi székembe? Miért uralkodik hát Adónia?
14 És mikor te még ott a királlyal beszélsz, én is bemegyek utánad és kiegészítem a beszédeidet.
15 És bement Bethsabé a királyhoz a
kamrába. És a király igen megvénült,
és a Súnemből való Abiság szolgált a
királynak.
16 És fejet hajtott Bethsabé, és meghajtotta magát a királynak. És mondta a
király: Mit kívánsz?
17 Felelt neki Bethsabé: Édes uram,
megesküdtél a te URadra Istenedre a
te szolgálólányodnak: Salamon, a te
fiad uralkodik utánam, és ő ül az én királyi székembe.
18 És íme mégis Adónia uralkodik; te
pedig most uram király, nem tudsz erről semmit.
19 Mert ökrökkel és nagyon sok kövér barommal bőségesen áldozott, és
vendégül hívta a király minden fiát, és
Abjátár papot és Joábot, a sereg hadnagyát, csak Salamont, a te szolgádat
nem hívta meg.
20 Te pedig, uram király, tudod, hogy
Izrael egész népének szemei rád néznek, hogy megjelentsd nekik, kicsoda
fog az én uramnak, a királynak a székében ülni utána.
21 Különben az történik, hogy ha az én
uram, a király, az atyáival elalszik: akkor én és az én fiam, Salamon leszünk
a bűnösök.
22 És mikor még a királlyal szólt, megérkezett Nátán próféta.
23 És bejelentették a királynak: Itt van
Nátán próféta. És bemenve a király
elé, meghajtotta magát a király előtt
arccal a földre leborulva.
24 És mondta Nátán: Uram király, te
mondtad-e: Adónia legyen utánam a
király, és ő üljön az én királyi székembe?
25 Mert ma lement, és ökrökkel és kövér barmokkal bőségesen áldozott, és

13
1Kir 1,30;
1Kir 1,46;
1Krón
22,6-13;

1 Királyok 1.

36
2Sám
23,20;

38
2Sám
20,23;

vendégül hívta a király minden fiát és
a sereg hadnagyait és Abjátár papot: és
íme ők esznek és isznak előtte, és már
azt kiáltották: Éljen Adónia király!
26 Engem pedig aki a te szolgád vagyok, és Sádók papot és Benáját, a
Jójada fiát, és Salamont, a te szolgádat
nem hívta meg.
27 Vagy az én uramtól, a királytól van
ez a dolog, hogy nem adtad tudtára
szolgádnak kicsoda fog az én uramnak, a királynak székében ülni az ő halála után.
28 És felelve Dávid király, mondta:
Hívjátok hozzám Bethsabét; aki bement a király elé és megállt a király
előtt.
29 És megesküdött a király, és mondta:
Él az ÚR, aki megszabadította a lelkemet minden nyomorúságból,
30 Ahogyan megesküdtem neked Izrael URára Istenére, ezt mondva: A te
fiad, Salamon uralkodik utánam, és ő
ül az én királyi székembe helyettem:
ezt ma véghez is viszem.
31 És fejet hajtott Bethsabé arccal a
földre leborulva, és magát meghajtva a
király előtt, mondta: Éljen az én uram,
Dávid király, mindörökké!
32 Azután mondta Dávid király: Hívjátok hozzám Sádók papot és Nátán
prófétát és Benáját, a Jójada fiát, akik
bementek a király elé.
33 És mondta nekik a király: Vegyétek magatok mellé az uratok szolgáit, és ültessétek Salamont, a fiamat az
öszvéremre és vigyétek le őt Gihonba;
34 És ott kenje őt Sádók pap és Nátán próféta Izrael királyává; és fújjátok
meg a harsonákat és kiáltsátok: Éljen
Salamon király!
35 És utána gyertek fel onnan; és jöjjön,
üljön az én királyi székembe, és uralkodjon helyettem, mert meghagytam
neki, hogy ő legyen mind Izraelnek,
mind Júdának fejedelme.
36 Akkor Benája, a Jójada fia felelt a királynak, és mondta: Ámen! Így szóljon
az én uramnak, a királynak URa Istene is.
37 Ahogyan vele volt az ÚR az én
urammal, a királlyal: úgy legyen vele
Salamonnal is, és magasztalja feljebb
az ő királyi székét az én uramnak, Dávid királynak királyi székénél.
38 Lement azért Sádók pap és Ná-

tán próféta és Benája, a Jójada fia, a
kereteusok is és a peleteusok, és felültették Salamont Dávid király öszvérére és levitték őt Gihonba.
39 És vette Sádók pap az olajos szarut
az ÚR sátrából és megkente Salamont;
azután kürtöltek és az egész nép ezt kiáltotta: Éljen Salamon király!
40 És felvonult utána az egész nép,
és sípolt és nagyon örvendezett a nép
úgy, hogy a föld is megrepedt kiáltásuk zajától.
41 Meghallotta Adónia is és a vendégei is akik nála voltak, miután a lakomát már befejezték; és Joáb is meghallotta a kürtölés szavát, és mondta: Miért van ez a zaj és mozgás a városban?
42 Ő még szólt amikor megérkezett
Jonathán, az Abjátár pap fia, akinek
mondta Adónia: Gyere be, mert megbízható férfi vagy és jó hírt mondasz.
43 Jonathán pedig felelve, mondta
Adóniának: Igen, a mi urunk Dávid
király Salamont tette királlyá.
44 És elküldte vele a király Sádók
papot és Nátán prófétát, és Benáját,
a Jójada fiát, a kereteusokat is és
peleteusokat, és a király öszvérére ültették,
45 És Sádók pap Nátán prófétával
együtt királlyá kente fel őt Gihonnál,
és onnan vonulnak fel örömmel; ettől
zendült meg a város. Ez az a zaj amelyet hallottatok.
46 És Salamon már be is ült az ország
királyi székébe;
47 Sőt, a király szolgái is bementek,
hogy áldják a mi urunkat, Dávid királyt, ezt mondva: Tegye az Isten Salamon nevét híresebbé a nevednél, és
magasztalja feljebb az ő székét a te székednél. És meghajtotta magát a király
az ágyán.
48 És így szólt a király: Áldott az Izrael URa Istene, aki a mai napon olyat
adott, aki szemeim láttára helyettem üljön az én királyi székemben.
49 Akkor megrettentek és felkeltek mindnyájan a hivatalosok akik
Adóniával voltak, és mindenki ment a
dolgára.
50 De Adónia Salamontól való félelmében felkelt, elfutott és megragadta
az oltár szarvait.
51 Hírül adták pedig Salamonnak
ilyen szavakkal: Íme Adónia Salamon
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39
1Krón
22,9-10;
1Krón
29,22;

45
2Sám
15,27;

1 Királyok 1. 2.
királytól való félelmében megfogta az
oltár szarvait, ezt mondva: Esküdjön
meg ma nekem Salamon király, hogy
nem öli meg az ő szolgáját fegyverrel.
52 És mondta Salamon: Ha jámbor
lesz, egy hajszál sem esik le a fejéről
a földre; de ha gonoszságot találnak
benne meg kell halnia.
53 Elküldött azért Salamon király, és
elhozták őt az oltártól; eljött és meghajtotta magát Salamon király előtt, és
mondta Salamon király: Menj el a házadhoz.

2

Dávid halála órájában Salamont Isten
félelmére és az igazság követésére inti.
Név szerint inti a Barzillaival való jótettre, és hogy Joábot és Sémeit az ő érdeme
szerint büntesse meg. Bosszút áll Salamon nem csak azokon, hanem Adónián és
Abjátár papon is.

3
5Móz 17,18;
5Móz 29,9;
Józs 1,7;

4
2Sám 7,12;
Zsolt
132,12;

5
2Sám 3,27;
2Sám
20,10;

7
2Sám
17,27;
2Sám
19,31;

1 Mikor pedig elközeledett Dávid ideje, hogy meghaljon, parancsot adott
Salamonnak, a fiának, ezt mondva:
2 Én elmegyek az egész föld útján; erősítsd meg magad és légy férfi.
3 És őrizd meg a te URad Istened szolgálatát, hogy az Ő útjain járj, és megőrizd a rendeléseit, parancsolatait és
ítéleteit, és bizonyságtételeit, ahogy
meg van írva a Mózes törvényében:
hogy előmeneteled legyen mindenben,
amelyeket cselekszel, és mindenütt valamerre fordulsz;
4 Hogy beteljesítse az ÚR a beszédét,
melyet nekem szólt: Ha megőrzik fiaid
az útjukat, előttem járva tökéletességgel, teljes szívük és teljes lelkük szerint, mondta: Soha nem fogy el a férfi
utódod Izrael királyi székéből.
5 Azt is jól tudod mit cselekedett velem
Joáb, a Séruja fia, mit cselekedett Izrael
seregeinek két fővezérével, Abnerrel a
Nér fiával, és Amasával a Jéter fiával,
akiket megölt, harci vért ontva békesség idején, és harci vért hintett dereka
övére és lába saruira.
6 Cselekedj bölcsességed szerint, és ne
engedd, hogy megőszülve, békességgel menjen a sírba.
7 De a gileádbeli Barzillai fiaival cselekedj irgalmasságot, és legyenek asztalod vendégei, mert így közeledtek ők
is hozzám, mikor testvéred, Absolon
elől menekültem.
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8 És íme veled van Sémei, a Géra
fia, a bahurimbeli benjáminita, aki
gyalázatosan szidalmazott amikor
Mahanáimba mentem; de azután mikor lejött elém a Jordánhoz, megesküdtem neki az ÚRra, és mondtam:
Nem öllek meg téged fegyverrel;
9 Te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel eszes férfi vagy, tudod
mit kell cselekedned vele, hogy az ő
vénségét vérrel bocsásd a koporsóba.
10 Azután elaludt Dávid az ő atyáival,
és eltemették a Dávid városában.
11 Az idő pedig, amelyben Dávid Izraelen uralkodott, negyven esztendő.
Hebronban uralkodott hét esztendeig,
Jeruzsálemben pedig harminchárom
esztendeig uralkodott.
12 Azután Salamon ült Dávidnak, az
atyjának királyi székébe, és igen megerősödött az ő királyi birodalma.
13 De Adónia, a Haggit fia, bement
Bethsabéhoz, a Salamon anyjához, és
az mondta: Békességes-e a te jöveteled? Aki felelt: Békességes.
14 És mondta: Beszédem volna veled.
Mondta ő: Szólj.
15 Akkor mondta Adónia: Te tudod,
hogy az ország az enyém volt és az
egész Izrael rám nézett, hogy én uralkodjam; de elvétetett tőlem az ország,
és atyámfiáé lett, mert az ÚRtól adatott neki.
16 Most egy kérést kérek tőled, ne
hagyd hiába kérésemet. Ő pedig
mondta: Beszélj!
17 És mondta: Beszélj, kérlek Salamon
királlyal, mert ő a te kérésedet nem
veti meg, hogy adja nekem a Súnemből
való Abiságot feleségül.
18 Felelt Bethsabé: Jól van, majd szólok
melletted a királynak.
19 És bement Bethsabé Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele Adónia
érdekében; és felkelt a király, és elé
menve meghajtotta magát előtte, és leült királyi székébe; és széket tetetett a
király anyjának, hogy üljön az ő jobb
keze felől.
20 És mondta Bethsabé: Egy kis kérést
kérek tőled, ne utasítsd vissza kérésemet. És mondta neki a király: Kérj
édesanyám, mert nem utasítom vissza
a kérésedet.
21 Mondta ő: Adják a Súnemből való

8
2Sám 16,5;
2Sám
19,19;

10
ApCsel
2,29;
ApCsel
13,36;
11
1Krón
29,27;
12
1Krón
29,23;
2Krón 1,1;

15
1Krón 22,9;
1Krón 28,5;

1 Királyok 2.

24
2Sám
7,12-13;

26
1Sám
22,20;
2Sám
15,24;

27
1Sám 2,31;

28
1Kir 1,50;

Abiságot Adóniának, a testvérednek
feleségül.
22 Akkor felelt Salamon király és
mondta az anyjának: De miért kéred a
Súnembeli Abiságot Adóniának? Kérjed neki az országot is, mert ő az én bátyám, és vele egyetért Abjátár pap, és
Joáb, a Séruja fia.
23 És megesküdött Salamon király az
ÚRra: Úgy cselekedjen velem az Isten,
és úgy segítsen, hogy Adónia a saját
élete ellen szólta ezt a beszédet!
24 Most azért él az ÚR, aki megerősített engem és ültetett engem az én
atyámnak, Dávidnak királyi székébe, és aki házat szerzett nekem ahogy
megmondta; Adóniának ma meg kell
halnia!
25 Elküldte azért Salamon király
Benáját, a Jójada fiát, aki levágta őt és
meghalt.
26 Abjátár papnak pedig mondta a király: Menj el Anathótba a birtokodba,
mert halál fia vagy; de ma nem öletlek
meg, mivel te hordoztad az Úr ISTEN
ládáját Dávid, az én atyám előtt, és mivel az én atyám minden nyomorúságaiban részes voltál.
27 És kiűzte Salamon Abjátárt, hogy ne
legyen az ÚR papja, hogy beteljesedjen
az ÚR beszéde, amelyet az Éli háza felől szólt Silóban.
28 És eljutott ez a hír Joábhoz, mert
Joáb Adóniához hajlott, noha azelőtt
nem hajlott Absolonhoz, és Joáb az
ÚR sátrába futott és megfogta az oltár
szarvait.
29 Hírül adták pedig Salamon királynak, hogy Joáb az ÚR sátrához futott,
és az oltár mellett áll. Ekkor elküldte Salamon Benáját, a Jójada fiát, ezt
mondva: Menj el, vágd le őt.
30 Mikor pedig Benája az ÚR sátrához
ért, mondta neki: Ezt mondja a király:
Gyere ki. Akinek felelt Joáb: Nem, inkább itt halok meg. És Benája a királyhoz vitte a dolgot: Így szólt Joáb, és így
felelt nekem.
31 És mondta neki a király: Cselekedj
úgy, ahogy szólt; vágd le őt és temesd
el, hogy elvedd rólam és atyám házáról az ártatlan vért, amelyet Joáb kiontott.
32 És fordítsa az ÚR az ő fejére az ő vérét, amiért nálánál igazabb és jobb két
férfira támadt, és megölte őket fegy-

verrel az én atyámnak, Dávidnak tudta nélkül, tudniillik Abnert, Nérnek
fiát, az Izrael seregének fővezérét és
Amasát, Jéternek fiát, Júda vitézeinek
fővezérét.
33 Ezeknek a vére térjen Joáb fejére
és az ő magvának a fejére mindörökké: Dávidnak pedig és az ő magvának
és az ő házának és királyi székének békessége legyen az ÚRtól mindörökké.
34 És felment Benája, Jójada fia, és rárohanva megölte őt, és eltemették a házában a pusztában.
35 A király pedig Benáját, a Jójada fiát
rendelte helyette a sereg fölé, és Sádók
papot rendelte a király Abjátár helyett.
36 És elküldött a király, és magához hívatta Sémeit, és mondta neki: Építs házat magadnak Jeruzsálemben és lakj
ott; és onnan ne menj ki se ide, se tova.
37 Mert amelyik napon kimész, és átmész a Kidron patakján, tudd meg,
hogy meg kell halnod, és a te véred a
saját fejeden lesz.
38 És mondta Sémei a királynak: Tetszik nekem ez a beszéd; ahogyan szólt
az én uram, a király, úgy cselekszik a
te szolgád; és sok ideig lakott Sémei Jeruzsálemben.
39 Történt azonban három esztendő múlva, hogy Sémeinek két szolgája elszökött Ákishoz, Maaka fiához,
a gáthbeli királyhoz; és hírül adták
Sémeinek, ezt mondva: Íme a szolgáid
Gáthban vannak.
40 Ekkor felkelt Sémei, megnyergelte
a szamarát és elment Gáthba Ákishoz,
hogy megkeresse a szolgáit. Odaérve
Sémei, meghozta szolgáit Gáthból.
41 Hírül adták pedig Salamonnak,
hogy Sémei Jeruzsálemből Gáthba
ment és hazajött.
42 Akkor elküldött a király és magához hívatta Sémeit, és mondta neki:
Nem esküvéssel kényszerítettelek téged az ÚRra, és bizonyságot tettem
neked ezt mondva: Amelyik napon
kimész, és valahová mész, biztosan
tudd, hogy meghalsz; és azt mondtad
nekem: Tetszik ez a beszéd, megértettem.
43 Miért nem tartottad hát meg az ÚR
előtt való esküvést, és a parancsolatot
amelyet neked parancsoltam?
44 Azután mondta a király Sémeinek:
Te tudod mindazt a gonoszságot,
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amelyről a te szíved bizonyság, és
amelyet atyámmal Dáviddal cselekedtél: az ÚR most mindazt a gonoszságot
a saját fejedre fordította.
45 Salamon király pedig áldott lesz, és
Dávid királyi széke állandó lesz az ÚR
előtt mindörökké.
46 És parancsolt a király Benájának,
a Jójada fiának, aki elment és levágta
Sémeit, és meghalt. És az ország megerősödött Salamon kezében.

3

Salamon feleségül veszi a fáraó lányát.
Gibeonban sok áldozattal áldozik az Istennek és Ő szabadságot adott arra, hogy
kérhet bármit. Bölcsességet kér az Istentől. Az Isten pedig nem csak bölcsességet
ad neki, hanem gazdagságot is. Megmutatja Salamon az ő bölcsességét a fiukon versengő két asszony között való ítélettételen.
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4
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1 Azután Salamon sógorságot szerzett a fáraóval, az egyiptomi királlyal;
és elvette a fáraó lányát, és Dávid városába hozta, amíg elvégezte az ő házának és az ÚR házának építését, és Jeruzsálem kőfalát körös-körül.
2 De a nép a magas helyeken áldozott,
mert eddig az ideig nem épült ház az
ÚR nevének.
3 Salamon pedig szerette az URat, Dávidnak, az ő atyjának parancsolataiban
járva, kivéve, hogy a magas helyeken
áldozott, és ott szerzett jóillatot.
4 És mikor Gibeonba ment a király,
hogy ott áldozzon, mert ott volt a nagy
magaslat, és Salamon azon az oltáron
ezer barmot áldozott égőáldozatul:
5 Gibeonban azon az éjjelen álmában
megjelent Salamonnak az ÚR, és azt
mondta az Isten: Kérj amit akarsz, hogy
adjak neked.
6 És mondta Salamon: Te a Te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal
nagy irgalmasságot cselekedtél, ahogy
ő is híven járt előtted, igazán és egyenes szívvel feléd, és megtartottad neki
ezt a nagy irgalmasságot, hogy fiút adtál neki, aki az ő királyi székében ül,
ahogy e mai napon.
7 És most, óh én URam Istenem, Te
tetted szolgádat királlyá Dávid, az én
atyám helyett. Én pedig kicsi gyermek
vagyok, nem tudok kimenni és bejönni.
8 És szolgád a néped között van ame362

lyet magadnak választottál, nagy nép
ez amely meg nem számláltatható, fel
sem írható a sokaság miatt.
9 Adj azért a szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a népedet, és választást tudjon tenni a jó és gonosz között, mert kicsoda ítélheti ezt a Te nagy
népedet?
10 És tetszett a beszéd az ÚRnak, hogy
Salamon ilyen dolgot kért.
11 Mondta azért neki az Isten: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél
magadnak hosszú életet, sem nem kértél magadnak gazdagságot, sem nem
kérted az ellenségeid lelkét; hanem értelmet kértél az ítélettételre:
12 Íme a te beszéded szerint cselekedtem, íme adtam neked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló
nem volt előtted, és utánad sem támad
olyan mint te.
13 Sőt még amit nem kértél, azt is megadtam neked, gazdagságot és dicsőséget: úgy, hogy a királyok között nem
lesz senki hozzád hasonló összes napjaidban.
14 És ha az útjaimon jársz, megőrizve a
végzéseimet és parancsolataimat, ahogyan atyád, Dávid járt: meghosszabbítom életed idejét.
15 És mikor felébredt Salamon, íme
álom volt. És Jeruzsálembe ment, és
az ÚR szövetségének ládája elé állt, és
egészen égőáldozatokat áldozott, és
hálaáldozatokat készített, és nagy lakomát szerzett minden szolgájának.
16 Abban az időben jött a királyhoz két
parázna asszony, és megállt előtte.
17 És mondta az egyik asszony: Kérlek uram, én és ez az asszony egy házban laktunk, és szültem nála abban a
házban.
18 És harmadnappal az én szülésem
után, ez az asszony is szült, és együtt
voltunk, senki idegen nem volt velünk
a házban, hanem csak mi ketten voltunk abban a házban.
19 És ennek az asszonynak éjszaka
meghalt a fia, mert ráfeküdt.
20 És felkelt éjfélkor, és elvitte mellőlem az én fiamat, mert a te szolgálólányod aludt, és azt maga mellé fektette,
míg az ő meghalt fiát mellém fektette.
21 Mikor pedig hajnalban felkeltem,
hogy megszoptassam a fiamat: íme
meghalt; de reggel jól megnézve lát-
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tam, hogy az nem az én fiam akit én
szültem.
22 Mondta pedig a másik asszony:
Nem úgy van, az én fiam az aki él, a
te fiad pedig az aki meghalt. A másik
viszont azt mondta: Nem, hanem a te
fiad az aki meghalt, és az én fiam az
aki él. És így versengtek a király előtt.
23 Akkor mondta a király: Ez azt
mondja: Ez az én fiam aki él, és a te
fiad az aki meghalt; az meg ezt mondja: Semmiképpen nem, hanem a te fiad
az aki meghalt, és az én fiam az aki él.
24 És mondta a király: Hozzatok nekem kardot! És mikor odahozták a kardot a király elé,
25 Mondta a király: Vágjátok két részre az eleven gyermeket, és adjátok az
egyik részt az egyiknek, a másikat pedig a másiknak.
26 Ekkor mondta az az asszony a királynak, akié az élő gyermek volt, mert
megindult szíve gyermekén: Kérlek
uram, adjátok neki az élő gyermeket,
és ne öljétek meg őt. A másik pedig azt
mondta. Se az enyém, se a tied ne legyen; vágjátok ketté.
27 Akkor felelt a király, és mondta:
Adjátok annak az élő gyermeket és
meg ne öljétek azt, mert az az ő anyja.
28 És mikor az egész Izrael hallotta ezt
az ítéletet amelyet a király tett, félték
a király arcát, mert látták, hogy Isten
bölcsessége van a szívében az ítélettételre.

4

Fölsorolja a Salamon király országában
lévő tiszttartókat, akik a királyt és az ő
udvarának népét élelmezik. Elbeszéli ezután ez a rész a király asztalának gazdagságát, lovainak, lovagjainak számát, bölcsességét az ő országa békességét és a király nagy hírét minden nép között annyira, hogy sokan eljönnek az ő bölcsességének hallgatására.
1 És Salamon király az egész Izrael felett királlyá lett.
2 Ezek voltak pedig az ő főemberei:
Azária, Sádók pap fia.
3 Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró
volt.
4 És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár, papok.
5 És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók

elöljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.
6 És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.
7 Salamonnak pedig az egész Izraelen
tizenkét tiszttartója volt, akik ellátták a
királyt és az ő háza népét: esztendőnként mindegyiknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.
8 És ezek azoknak nevei: Húrnak fia az
Efraim hegyén.
9 Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben, és Elonban és
Béth-Hanánban.
10 Hésednek fia Arúbotban, hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földje.
11 Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon lánya, Táfát, volt a felesége.
12 Bahana, az Ahilud fia, birtokolta
Taanákot és Megiddót és egész BéthSeánt, mely Sartána mellett volt Jezréel
alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela
Méholáig és mind Jokméámon túl.
13 Gébernek fia, Rámóth Gileádban:
övé voltak Jáirnak, a Manassé fiának falui, melyek Gileádban voltak; az
övé volt az Argób tartománya, mely
Básánban volt, hatvan nagy város kőfallal és érczárakkal megerősítve.
14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.
15 Ahimaás Naftaliban; ő feleségül
is vette magának a Salamon lányát,
Bosmátát.
16 Bahana, Khúsai fia, Áserben és
Alóthban.
17 Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.
18 Simei, Éla fia, Benjáminban.
19 Géber, Uri fia, a Gileád földjében,
Sihonnak, az emoreus királyának földjében, és Ógnak, a básánbeli királynak
földjében; és ő volt az egyetlen tiszttartó
azon a földön.
20 És megsokasodott Júda és Izrael, és
olyan sokan voltak mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.
21 Salamon pedig minden országon
uralkodott a folyóvíztől fogva egészen
a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig, és ajándékokat hoztak, és szolgáltak Salamonnak életének minden
idejében.
22 És Salamon eledele naponta ez volt:
harminc véka zsemleliszt és hatvan
véka közönséges liszt;
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23 Tíz hizlalt ökör, húsz füvön járt
ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalyokon és hizlalt madarakon
kívül.
24 Mert ő uralkodott minden helyen
a folyóvízen túl Thifsától fogva egész
Gázáig; minden királyon, akik a folyóvízen túl voltak; és körös-körül békessége volt minden alattvalóitól.
25 És biztonságban lakott Júda és Izrael, mindenki a maga szőlője és fügefája
alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamon
minden idejében.
26 És Salamonnak negyvenezer szekérbe való lova volt az istállókban, és
tizenkétezer lovasa.
27 És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik a Salamon király asztalánál voltak, ki-ki a
maga hónapjában, minden fogyatkozás nélkül.
28 Azután árpát és szalmát is hoztak a
lovaknak és a paripáknak arra a helyre, ahol a király volt, ki-ki a maga rendelete szerint.
29 És az Isten bölcsességet adott Salamonnak és igen nagy értelmet és mély
szívet mint a föveny, mely a tenger
partján van.
30 Úgy, hogy a Salamon bölcsessége
nagyobb volt mint kelet minden fiainak bölcsessége, és Egyiptom egész
bölcsessége.
31 Sőt bölcsebb volt minden embernél, még az ezráhita Ethánnál is és
Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a
Máhol fiainál; és körös-körül hírneve
volt minden nemzet között.
32 És háromezer példabeszédet szólt,
és énekei száma ezer és öt volt.
33 Szólt a fákról is, a Libanon cédrusfájától az izsópig, amely a falból nő ki; és
szólt a barmokról, a madarakról, a csúszómászó állatokról és a halakról is.
34 És minden népek közül jöttek, hogy
Salamon bölcsességét hallgassák, a
föld minden királyától akik hallották
az ő bölcsességét.

5

Salamon Tírusz királyától, Hirámtól,
segítséget kér az Isten házának felépítésére. Hírám ad elég fát a Libanonról Salamon kívánsága szerint. Salamon viszonzásul élelmet ad Hírám háznépének szükségeire. Megírja a mesterek számát is.
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1 És Hírám, Tírusz királya elküldte a
szolgáit Salamonhoz, mikor meghallotta, hogy őt kenték királlyá atyja helyett; mert Hírám szerette Dávidot teljes életében.
2 És Salamon Hírámhoz küldött, ezt
üzenve neki:
3 Te tudod, hogy Dávid, az én atyám
nem építhetett házat az ÚRnak, az ő
Istene nevének a háborúk miatt amelyekkel őt körülvették, amíg az ÚR az
ő talpa alá nem vetette azokat;
4 De most az én URam Istenem mindenfelől nyugalmat adott nekem, úgyhogy semmi ellenségem és semmi bántásom nincs senkitől.
5 Íme azt gondoltam magamban, hogy
házat építek az én URam Istenem nevének, ahogyan szólt az ÚR Dávidnak,
az én atyámnak, ezt mondva: A te fiad,
akit helyetted ültetek a te királyi székedbe, ő építi meg azt a házat az én nevemnek.
6 Most azért parancsold meg, hogy
vágjanak nekem cédrusfákat a Libanonon. Az én szolgáim is együtt lesznek a
te szolgáiddal; és a te szolgáid jutalmát
megadom neked egészen úgy, ahogy
mondod; mert tudod, hogy nincs közöttünk olyan ember, aki a favágáshoz
úgy értene mint a szidonbeliek.
7 Igen megörült azért Hírám amikor meghallotta Salamon üzenetét, és
mondta: Áldott legyen a mai napon az
ÚR, aki Dávidnak bölcs fiút adott ezen
a nagy népen.
8 És Hírám Salamonhoz küldött, ezt
üzenve: Megértettem amit hozzám
küldtél; én megteszem minden kívánságodat, mind a cédrusfákra, mind a
fenyőfákra nézve.
9 Az én szolgáim a Libanonról leviszik
a fákat a tengerre: én pedig azokat tutajokra rakatva a tengeren addig a helyig
vitetem amelyet te megüzensz nekem,
és ott kihányatom azokat és te vitesd
el. Te pedig abban teljesítsd kívánságomat, hogy adj eledelt az én házam
népének.
10 Adott azért Hírám Salamonnak cédrusfákat és fenyőfákat minden kívánsága szerint.
11 Salamon pedig adott Hírámnak
húszezer véka búzát az ő háza népe
táplálására, és húszezer kórus sajtolt
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olajat. Ezt adta Salamon Hírámnak
esztendőről esztendőre.
12 Az ÚR azért bölcsességet adott Salamonnak, ahogy megmondta neki; és
békesség volt Hírám és Salamon között, és ők szövetséget kötöttek egymással.
13 Salamon király pedig robotosokat
szedetett az egész Izraelből; és harmincezer ember lett robotossá.
14 Akiket aztán elküldött a Libanonra, minden hónapra tíz-tízezer embert
egymás után. Egy hónapig a Libanon
hegyén voltak, két hónapig a házuknál.
A robotosok feje pedig Adónirám volt.
15 Ezenkívül Salamonnak hetvenezer
teherhordója, és nyolcvanezer kővágója volt a hegyen,
16 A felügyelők fejedelmein kívül,
akikre Salamon a munka igazgatását
bízta, akik háromezren és háromszázan voltak, akik a munkálkodó népet
felügyelték.
17 És megparancsolta a király, hogy
nagy és drága köveket vágjanak ki, nevezetesen faragott köveket a ház fundamentumául;
18 Melyeket Salamon kőművesei,
Hírám ácsai, és a gibleusok kifaragtak;
és elkészítették a fákat és a köveket a
ház építéséhez.

6

Salamon király az Isten templomát
fölrakatja, és elkészítteti hét esztendő
alatt, melynek nagysága, részei és sok ékessége megíratnak ebben a részben.
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1 Izrael fiainak Egyiptom földjéből
való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izrael felett való uralkodásának negyedik
esztendejében, a Zif hónapban, mely a
második hónap, kezdte építeni az ÚR
házát.
2 És a ház amelyet Salamon király az
ÚRnak épített, hatvan sing hosszú,
húsz sing széles és harminc sing magas volt.
3 És egy tornác volt a ház temploma
előtt, amelynek a hossza húsz sing volt
a ház szélessége szerint; a szélessége
pedig tíz sing volt a ház hosszában.
4 És épített a házon ablakokat is lezárt
rostélyzattal.
5 És épített a ház falaiban kamrákat
körös-körül, a ház falai körül, mind a

szenthelyen és a szentek szentjén, és
körben oldalkamrákat készített.
6 Az alsó kamrák szélessége öt sing, a
középső szélessége hat sing és a harmadik szélessége hét sing volt, mert a
ház falait kívül beljebb vette, hogy a
kamrák gerendái ne nyúljanak be a ház
falaiba.
7 Mikor pedig építették a házat, a kőbánya egészen kifaragott köveiből építették úgy, hogy sem kalapácsnak, sem
fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak a pengése nem hallatszott a
ház felépítésénél.
8 A középső oldalkamrák ajtaja a ház
jobb oldalán volt, és egy csigalépcső
vitt fel a középső kamrába, és a középsőből a harmadikba.
9 Megépítette azt a házat és elvégezte, és befedte a házat gerendákkal és
cédrusfadeszkákkal.
10 És megépítette a kamrákat az egész
ház körül, amelyek magassága öt-öt
sing volt, és a házhoz cédrusfa gerendákkal ragasztották.
11 És az ÚR beszéde szólt Salamonhoz,
ezt mondva:
12 Ez a ház amelyet te építesz: Ha a
rendeléseimben jársz, és az ítéleteim
szerint cselekszel, és megtartod az én
minden parancsolataimat azokban járva: Én is megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szóltam Dávidnak,
a te atyádnak;
13 És az Izrael fiai között lakozom, és
nem hagyom el az én népemet, az Izraelt.
14 Megépítette azért Salamon azt a házat, és elvégezte azt.
15 És bebélelte a ház falait belül cédrusfával, a ház padlózatától egészen a
padlásig beborította belül fával; a ház
padlózatát pedig fenyődeszkákkal borította be.
16 És a ház hátulján egy húsz sing hos�szú cédrusfa falat épített a padlózattól
egészen a padlásig, és azt a ház belső
részének építette: a szentek szentjének.
17 Az előtte való templom hossza
negyven sing volt.
18 Belülről az egész ház merő cédrus
volt, kivésett sártökökkel és kinyílt virágbimbókkal, úgy hogy semmi kő
nem látszott ki.
19 És a szentek szentjét a ház belső ré365
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szében építette, hogy abba helyezzék
az ÚR szövetségének ládáját.
20 A szentek szentje belső részének a
hossza húsz sing volt, a szélessége is
húsz sing, a magassága is húsz sing, és
beborította azt finom arannyal; az oltárt is beborította cédrusdeszkákkal.
21 És Salamon beborította a házat belül finom arannyal, és közfalat vont az
aranyláncokon kívül, a belső rész előtt,
amelyet szintén bevont arannyal.
22 Úgy, hogy az egész ház be volt
vonva merő arannyal, sőt az oltárt is
amely a szentek szentje előtt volt, egészen beborította arannyal.
23 És a szentek szentjébe két tíz sing
magas kérubot csinált olajfából.
24 És öt sing volt az egyik kérub szárnya, és öt sing a másik kérub szárnya
is úgy, hogy az egyik szárnya végétől a
másik szárnya végéig tíz sing volt.
25 A másik kérub is tíz sing volt; és
mind a két kérubnak mind a mértéke,
mind a faragása egy volt;
26 Úgy, hogy az egyik kérub magassága tíz sing, és ugyanannyi a másik
kérubé is.
27 És a kérubokat a ház belsejébe helyeztette, és ahogy a kérubok kiterjesztették szárnyukat, az egyik szárnya a ház egyik falát, a másik kérub
szárnya pedig a másik falát érte; de a
ház közepén összeért egyik szárny a
másikkal.
28 És a kérubokat beborította aran�nyal.
29 És a ház összes falain körös-körül
kívül és belül kérubokat, pálmafákat
és kinyílt virágokat metszetett ki.
30 És még a ház padlóját is beborította
arannyal kívül és belül.
31 És a szentek szentjének bemenetén
ajtót csinált olajfából, az ajtófélfák kiszögellése egy ötödrész volt;
32 És a két ajtószárny olajfából volt, és
kérubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat metszetett rájuk, és beborította azokat arannyal; a kérubokat is és a
pálmafákat is megaranyoztatta.
33 Így csinált a templom ajtajánál is
négyszögletű ajtófélfákat olajfából.
34 És két ajtót csinált ciprusfából, és az
egyik ajtón is két forgó ajtószárny volt,
és a másik ajtón is két forgó ajtószárny.
35 És azokra kérubokat és pálmafákat
és kinyílt virágokat metszetett, és be366

borította arannyal, rásimítva azt a metszésre.
36 Azután felépítette a belső udvart
három sor faragott kőből és egy sor
cédrusgerendából.
37 Uralkodása negyedik esztendejében, Zif hónapban fundáltatott az ÚR
háza.
38 És a tizenegyedik esztendőben, Búl
havában (mely a nyolcadik hónap) készült el a ház, minden dolga és rendje
szerint. És így építette azt hét esztendeig.

7

Ebben a részben megírják Salamonnak
és a feleségének, a fáraó leányának nyári házának megépítését. Azután ércből oszlopoknak, medencéknek, üstöknek, lámpatartóknak és sok más eszköznek az elkészítését írja le.

1 Azután a maga házát építette Salamon tizenhárom esztendeig, amely
alatt az ő házát egészen elkészítette.
2 A Libanon erdő házát is felépítette,
melynek hossza száz sing volt, szélessége ötven sing, magassága harminc
sing; négy sor cédrusoszlopon építette azt és az oszlopokon cédrusgerendák voltak.
3 És cédrusdeszkákkal padlózta be
felül, a gerendák felett, melyek negyvenöt oszlopon voltak, mindegyik sorban tizenöt.
4 És egymással szemben három sor ablak volt rajta, három hárommal szemben.
5 És mind az ajtók és azoknak oldalfái négyszögűek voltak az ablakokkal együtt, és egyik ablak a másikkal
szemben volt mind a három sorban.
6 És építette az oszlopcsarnokot,
amelynek hossza ötven sing és szélessége harminc sing volt; és egy tornácot
ez elé, és oszlopokat és vastag gerendákat ezek elé.
7 És építette a tróntermet ahol ítélt, a
törvényházat, amelyet cédrusfával bélelt be a padlózattól fogva fel a padlásig.
8 Azután a saját házát építette amelyben ő maga lakott, a másik udvarban
befelé a teremtől, hasonlóan a másikhoz. És épített egy házat a fáraó lányának is akit feleségül vett Salamon, hasonlót ehhez a teremhez.
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9 Mindezek drágakövekből voltak
mérték szerint kifaragva, fűrésszel
metszve minden oldalról, a fundamentumtól a tetőzetig, kívül is mind a
nagy udvarig.
10 Még a fundamentum is drága és
nagy kövekből volt: tíz singnyi kövekből és nyolc singnyi kövekből.
11 És ezeken felül a mérték szerint faragott drágakövek és cédrusfák voltak.
12 És a nagy udvarban körös-körül három sor faragott kő és egy sor faragott
cédrusgerenda volt, éppen mint az ÚR
házának belső udvara és a ház tornáca.
13 És elküldött Salamon király és elhozatta Hírámot Tíruszból.
14 Ez egy özvegyasszonynak volt a fia
a Nafthali nemzetségéből; az ő atyja
pedig tíruszbeli rézműves ember volt;
és ez teljes volt bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal, hogy mindenféle művet tudott csinálni rézből. Aki
mikor Salamon királyhoz jött, minden
művet megcsinált neki.
15 És két rézoszlopot formált, az egyik
oszlop magassága tizennyolc sing volt,
és tizenkét sing zsinór érte át mind a
két oszlopot.
16 És két ércből öntött gömböt készített, hogy azokat az oszlopok tetejére
tegye, és öt sing magas volt az egyik
gömb és öt sing magas volt a másik
gömb.
17 Recés művű hálók, láncművű zsinórok voltak a gömbökön, amelyek
az oszlopok tetején voltak; hét volt
az egyik gömbön, és hét volt a másik
gömbön is.
18 És elkészítette az oszlopokat az
egyik hálóban körös-körül két sor gránátalmával, hogy befedje a gömböket
amelyek az oszlopfőkön voltak; és így
csinálta a másik gömböt is.
19 És a gömbök amelyek a tornácban
lévő oszlopok tetején voltak, liliom
formájúak voltak, négy singnyiek.
20 A két oszlopon lévő gömbök körül,
gránátalmaformák felül, a gömb közepe felé, amely a háló mellett volt. És
kétszáz gránátalma volt két sorban körös-körül a második gömbön.
21 És felállította az oszlopokat a templom tornácában; és felállította a jobb
oszlopot, és annak nevét Jákinnak nevezte, és felállította a bal oszlopot, és
annak nevét Boáznak nevezte.

22 És az oszlopok tetején liliomokat
formáltak. És így végezték el az oszlopok művét.
23 És csinált egy öntött tengert, amely
egyik szélétől fogva a másik széléig tíz
sing volt, körös-körül kerek, és öt sing
magas, és a kerületét harminc sing zsinór érte körül.
24 A peremén alul körös-körül apró
sártökök voltak formálva; tíz-tíz
mindegyik singben az egész tenger
körül, az ilyen sártököcskék két sorban voltak öntve körös-körül a tenger
öntésében.
25 És tizenkét ökrön állt, három északra fordulva, három nyugatra, három
délre és három napkeletre, és a tenger
fölül rajtuk, hátuk pedig mind befelé.
26 És a vastagsága egy tenyérnyi volt,
és a pereme olyan mint a pohár ajka,
vagy a liliom virága, és kétezer báth
fért bele.
27 És tíz érctalpat készített, mindegyik
talpat négy sing hosszúra, és négy sing
szélesre, és három sing magasra.
28 És így csinálták ezeket a talpakat:
oldalaik voltak, és az oldalak a foglalatok között voltak.
29 És az oldalakon, amelyek a szegélyek között voltak, oroszlánok, ökrök
és kérubok voltak, és a szegélyeken
felül is ugyanígy; az oroszlánok és ökrök alatt pedig díszítések voltak bevésett munkával.
30 És mindegyik talpnak négy-négy
rézkereke és réztengelye volt, és a
négy szegleten támaszok voltak; ezek
a támaszok a mosdómedencén alul
voltak öntve, és mindegyiknek az oldalán díszítések.
31 És a szája az ő kerekded fészkének
belső részétől fogva oda felfelé egy
singnyi volt, és a fészek szája kerekded
volt, oszlopformára csinálva, másfél
singnyi széles, és szájánál is szép metszések voltak, és azok szegélyei négyszögűek voltak, nem gömbölyűek.
32 És négy kerék volt a szegélyek alatt,
és a kerekek tengelyei a talphoz voltak
erősítve, és mindegyik kerék magassága másfél sing volt.
33 És a kerekek hasonlóak voltak a szekér kerekeihez, csakhogy a tengelyeik, kerékagyaik, küllőik, talpaik mind
öntve voltak.
34 És négy vállacskát csinált mind367
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egyik talp négy szegletén; magából a
talpból jöttek ki a vállacskák.
35 És e talp tetején fél singnyi kerekded magasság volt körös-körül, és a
talp tetején voltak annak tartókezei és
szegélyei a maga öntéséből.
36 Annak tábláira, tartókezeire, szegélyeire kérubokat, oroszlánokat és pálmafákat metszett: mindegyiknek az
üres helye szerint, és körös-körül koszorút.
37 Így készítette a tíz talpat egy öntésből, egy mérték és forma szerint.
38 És csinált tíz mosdómedencét is rézből, és mindegyik mosdómedencébe
negyven báth fért; és mindegyik mosdómedence négy singnyi volt, és a tíz
talp mindegyikén egy-egy mosdómedence volt.
39 És öt talpat helyeztetett a ház jobboldali részére, és ötöt a ház baloldali részére; a tengert pedig helyeztette
a ház jobboldala felől napkeletre, déllel szembe.
40 És készített Hírám még üstöket, lapátokat és medencéket, és elvégezte
az egész munkát, amelyet Salamon királynak csinált az ÚR házához;
41 Tudniillik a két oszlopot és a kerek
gömböket, amelyek a két oszlop tetejére tettek, és a két hálót a két kerek
gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetejére tetettek.
42 És a négyszáz gránátalmát a két hálóra; két rend gránátalmát minden hálóba a két kerekded gömb befejezésére, amelyek az oszlopok tetején voltak;
43 A tíz talpat és a talpakra való tíz
mosdómedencét;
44 Az egy tengert és a tizenkét ökröt a
tenger alá;
45 Fazekakat, lapátokat és medencéket. És mindezek az edények, amelyeket Hírám Salamon királynak az ÚR
háza számára készített, csiszolt rézből
voltak.
46 A Jordán völgyében öntette ezeket a
király az agyagos földben, Szukkót és
Sártán között.
47 És mindezeket az edényeket Salamon méretlen hagyta a réz nagyon
nagy sokasága miatt.
48 És megcsináltatott Salamon minden egyéb felszerelést is, mely az ÚR
házához szükséges volt: az aranyoltárt,
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az aranyasztalt, melyen a szent kenyerek álltak.
49 És a lámpatartókat színaranyból,
ötöt jobb felől és ötöt bal felől a szentek szentje elé, és aranyvirágokat, lámpákat, és hamvvevőket.
50 Azután csészéket, késeket, medencéket, tömjénezőket és serpenyőket
színaranyból, sőt a belső ház, a szentek
szentje és a szenthely ajtajainak sarkait
is mind aranyból.
51 És így végeztetett el az egész mű,
amelyet Salamon király csinált az ÚR
házához. És bevitte Salamon az ő atyjától, Dávidtól az Istennek szenteltetett
dolgokat, az ezüstöt, aranyat és az edényeket és azokat is az ÚR házának kincsei közé tette.
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Salamon egybegyűjti a nép fejeit és a
papokat, beviszi az Isten ládáját Sionból
az új templomba, az előbbi sátorral és az
ahhoz tartozó edényekkel egyben, ahol Isten az Ő jelenlétét megmutatja. Salamon
a néppel együtt áldja az Istent. Könyörög
Salamon az Istennek, és sok áldozattal áldoz és a templomot megszenteli. Ünnepet
szentel és ezután hazaengedi a népet.
1 Akkor Salamon összegyűjtötte Izrael
véneit és a nemzetségek minden fejeit,
az Izrael fiai atyáinak fejedelmeit Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy
az ÚR szövetségének ládáját felvigyék
Dávid városából, mely a Sion.
2 És Salamon királyhoz gyűltek Izrael
minden férfiai az Ethánim havában az
ünnepen; ez a hetedik hónap.
3 Mikor pedig Izrael vénei mindnyájan
eljöttek, a papok felvették a ládát,
4 És felvitték az ÚR ládáját, a gyülekezet sátrát, és a szent edényeket mind,
amelyek a sátorban voltak, és felvitték
azokat a papok és a léviták.
5 És Salamon király és Izrael egész
gyülekezete amely hozzá gyűlt, a láda
előtt ment vele, áldozva juhokkal és ökrökkel, amelyek a sokaság miatt meg
sem számlálhatók, sem pedig fel nem
írhatók.
6 És bevitték a papok az ÚR szövetségének ládáját a helyére a ház belső részébe, a szentek szentjébe a kérubok
szárnyai alá.
7 Mert a kérubok kiterjesztették szár-
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nyaikat a láda felett, és felülről befedték a kérubok a ládát és annak rúdjait.
8 És a rudak olyan hosszúak voltak,
hogy azok vége látható volt a szenthelyen a szentek szentjének első része felől, kívülről azonban nem voltak láthatók; és ott vannak mind e mai napig.
9 És nem volt egyéb a ládában mint
csak a két kőtábla, amelyeket Mózes a
Hórebnél helyezett bele, mikor az ÚR
szövetséget kötött Izrael fiaival, mikor
kijöttek Egyiptom földjéből.
10 Mikor pedig kijöttek a papok a
szenthelyből: köd töltötte be az ÚR házát,
11 Úgy, hogy nem állhattak meg a papok a szolgálatukban a köd miatt, mert
az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát.
12 Akkor mondta Salamon: Az ÚR
mondta, hogy Ő ködben lakozik.
13 Házat építettem neked lakásul; helyet ahol örökké lakj.
14 Azután megfordult a király és megáldotta Izrael egész gyülekezetét, és Izrael egész gyülekezete felállt.
15 És mondta: Áldott legyen Izrael
URa Istene, aki az Ő szája által szólt
Dávidnak, az én atyámnak; és azt az
Ő hatalmasságával beteljesítette, ezt
mondva:
16 Attól a naptól fogva amelyen kihoztam az én népemet, az Izraelt Egyiptomból, soha nem választottam egyetlen várost sem az Izrael minden nemzetségei közül, hogy ott nekem házat
építsenek amelyben az én nevem legyen; hanem csak Dávidot választottam, hogy ő legyen az én népem, Izrael felett.
17 És ámbár az én atyám, Dávid már
elvégezte, hogy ő épít házat Izrael URa
Istene nevének;
18 De az ÚR azt mondta Dávidnak, az
én atyámnak: Azt, hogy arra gondoltál, hogy az én nevemnek házat építs,
jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted;
19 Mégis nem te építesz házat nekem,
hanem a te fiad, aki a te ágyékodból
származik, az épít házat az én nevemnek.
20 És beteljesítette az ÚR az Ő beszédét amelyet szólt, mert felkeltem az én
atyám, Dávid helyett, és ültem az Izrael királyi székébe ahogyan megmond-

ta az ÚR, és felépítettem a házat az Izrael URa Istene nevének.
21 És helyet készítettem ott a ládának
amelyben az ÚR szövetsége van, amelyet a mi atyáinkkal kötött amikor kihozta őket Egyiptom földjéből.
22 És odaállt Salamon az ÚR oltára elé,
Izrael egész gyülekezetével szemben,
és kezeit az ég felé emelte,
23 És mondta: Izrael URa Istene! nincs
hozzád hasonló Isten, sem az égben ott
fenn, sem a földön itt lenn, aki megtartod a szövetséget és az irgalmasságot a
Te szolgáidnak akik előtted teljes szívvel járnak;
24 Aki megtartottad azt amit a Te szolgádnak Dávidnak, az én atyámnak
szóltál; mert magad szóltál neki, és a
Te hatalmaddal beteljesítetted, ahogy
ez a mai napon meglátszik.
25 Most azért Izrael URa Istene, tartsd
meg amit a Te szolgádnak Dávidnak,
az én atyámnak ígértél, ezt mondva:
El nem fogy előttem a te magodból való
férfi, aki az Izrael királyi székébe üljön; csakhogy a te fiaid őrizzék meg az
ő útjukat, hogy előttem járjanak ahogyan te előttem jártál.
26 Most erősítsd meg a Te szavaidat
Izrael Istene, amelyeket szóltál a Te
szolgádnak Dávidnak, az én atyámnak.
27 Vajon valóban lakozna-e az Isten a
földön? Íme az ég, és az egeknek egei
be nem foghatnak téged; mennyivel
kevésbé ez a ház amelyet én építettem.
28 De tekints a Te szolgád imádságára és könyörgésére, óh URam, én Istenem, hogy meghalld a dicséretet és az
imádságot, amellyel a Te szolgád könyörög előtted e mai napon;
29 Hogy a Te szemeid erre a házra
nézzenek éjjel és nappal, erre a helyre amelyről azt mondtad: Ott lesz az
én nevem; hallgasd meg az imádságot, amellyel a Te szolgád ezen a helyen könyörög.
30 És hallgasd meg a Te szolgádnak és
a Te népednek, az Izraelnek könyörgését, akik imádkoznak ezen a helyen;
hallgasd meg lakhelyedből a men�nyekből, és meghallgatva légy kegyelmes!
31 Mikor vétkezik valaki felebarátja ellen, és esküre kötelezik, hogy meges369
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küdjön és idejön, megesküszik az oltár
előtt ebben a házban:
32 Hallgasd meg a mennyekből és
vidd véghez, és tégy igazságot a te
szolgáid között, kárhoztatva az istentelent, hogy fejére szálljon amit keresett; és megigazítva az igazat, megfizetve neki az ő igazsága szerint.
33 Mikor az ő ellenségei megverik népedet, az Izraelt, mivel vétkeztek ellened, és megtérnek hozzád és vallást
tesznek a Te nevedről, és imádkoznak
hozzád és könyörögnek ebben a házban:
34 Te hallgasd meg a mennyekből és
bocsásd meg Izraelnek, a Te népednek
vétkét; és hozd vissza őket arra a földre, amelyet adtál az ő atyáiknak.
35 Mikor bezárul az ég és nem lesz eső,
mert vétkeztek ellened; és imádkoznak ezen a helyen és vallást tesznek a
Te nevedről, és megtérnek az ő bűnükből, mert Te szorongatod őket:
36 Te hallgasd meg őket a mennyekből, és légy kegyelmes a Te szolgáidnak és Izraelnek, a Te népednek vétke
iránt, tanítsd meg őket a jó útra amelyen járjanak; és adj esőt a Te földedre amelyet örökségül adtál a Te népednek.
37 Ha éhség lesz a földön, ha döghalál, aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha
ellenség szállja meg kapuit; vagy más
csapás és nyavalya jön rájuk:
38 Minden imádságot, minden könyörgést, amely bárkitől, vagy a Te
egész népedtől, az Izraeltől lesz, ha elismeri ki-ki az ő szívére mért csapást és
kiterjeszti kezeit e ház felé:
39 Te hallgasd meg a mennyekből, a
Te lakhelyedből és légy kegyelmes, és
cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess
az ő útjai szerint, ahogy megismerted
az ő szívét, mert egyedül csak Te ismered minden ember szívét.
40 Hogy féljenek téged életük minden
napjában amíg e föld színén laknak,
amelyet adtál a mi atyáinknak.
41 Sőt még az idegen is aki nem a Te
néped, az Izrael közül való, ha eljön
messze földről a Te nevedért;
42 (Mert meghallják a Te nagyságos
nevedet és a Te hatalmas kezedet és
kinyújtott karodat), és eljön és imádkozik ebben a házban:
43 Te hallgasd meg a mennyekből, a
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Te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt amiért könyörög neked, hogy mind az egész földön lévő
népek megismerjék a Te nevedet, és
úgy féljenek téged ahogyan a Te néped, az Izrael; és ismerjék meg, hogy
a Te nevedről neveztetik ez a ház amelyet építettem.
44 Ha a Te néped kimegy hadba az ő
ellensége ellen, az úton amelyen Te
küldöd el, és imádkozik az ÚRhoz az
úton e város felé fordulva amelyet Te
magadnak választottál, és e ház felé
amelyet építettem a Te nevednek:
45 Hallgasd meg a mennyekből az ő
imádságukat és könyörgésüket, és szerezz nekik igazságot.
46 Ha vétkeznek ellened, – mert nincs
ember, aki ne vétkezne – és megharagudva rájuk, ellenség kezébe adod, és
fogva elviszik őket azok akiktől megfogattak, az ellenség földjére, messze
vagy közel;
47 És észreveszik magukat a földön
melyre fogva vitettek, és megtérve könyörögnek neked azoknak a földjén
akiktől fogva elvitettek, ezt mondva:
Vétkeztünk, hamisan és istentelenül
cselekedtünk!
48 És megtérnek hozzád teljes szívükből és lelkükből az ő ellenségük földjén, akik őket fogva elvitték, és imádkoznak hozzád az ő földjük útja felé
fordulva amelyet adtál az ő atyáiknak,
és e város felé amelyet magadnak választottál, és e ház felé amelyet a Te nevednek építettem:
49 Hallgasd meg a mennyekből, a Te
lakhelyedből az ő imádságukat és könyörgésüket, és szerezz nekik igazságot;
50 És bocsáss meg a Te népednek akik
ellened vétkeztek, és minden bűneiket
amelyekkel ellened vétkeztek: és szerezz nekik kedvességet azok előtt akik
őket fogva tartják, hogy könyörüljenek rajtuk;
51 Mert ők a Te néped és örökséged,
akiket kihoztál Egyiptomból, a vaskemence közepéből,
52 Hogy a Te szemeid nézzenek a Te
szolgád imádságára és a Te népednek,
az Izraelnek könyörgésére; meghallgatva őket mindenkor, mikor téged segítségül hívnak.
53 Mert Te különválasztottad őket ma-
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gadnak örökségül a föld minden népei
közül; ahogyan megmondtad Mózes, a
Te szolgád által, mikor kihoztad a mi
atyáinkat Egyiptomból, Uram ISTEN!
54 És mikor elvégezte Salamon az ÚR
előtt minden imádságát és könyörgését, felkelt az ÚR oltára elől ahol térden állt, és kezeit az égbe emelte.
55 Felállt, és megáldotta Izrael egész
gyülekezetét, nagy hangon ezt mondva:
56 Áldott legyen az ÚR, aki nyugalmat
adott az Ő népének, Izraelnek, minden Ő beszéde szerint, egy beszéde
sem volt hiábavaló minden Ő jó beszédei közül, amelyeket szólt Mózes, az Ő
szolgája által.
57 A mi URunk Istenünk legyen velünk, ahogyan a mi atyáinkkal volt, ne
hagyjon el minket, el se távozzon tőlünk,
58 Hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden Ő útjaiban, és őrizzük meg az Ő parancsolatait, rendeléseit és ítéleteit, amelyeket
a mi atyáinknak parancsolt.
59 És ezek a szavak, amelyekkel imádkoztam az ÚR előtt, legyenek jelen a
mi URunk Istenünk előtt éjjel és nappal, hogy ítéletet tegyen az Ő szolgájának és az Ő népének, az Izraelnek minden időben,
60 Hogy megismerjék a földön minden népek, hogy csak az ÚR az Isten, és
hogy rajta kívül nincs más.
61 És a ti szívetek legyen tökéletes a
mi URunkhoz Istenünkhöz, hogy járjatok az Ő rendeléseiben, és őrizzétek
meg az Ő parancsolatait, ahogy ezen a
mai napon.
62 És a király és vele az egész Izrael, áldozatokat áldoztak az ÚR előtt.
63 És Salamon áldozott hálaadó áldozatul, amelyet áldozott az ÚRnak: huszonkétezer ökröt, százhúszezer juhot.
És így szentelte fel az ÚR házát a király
és az Izrael minden fia.
64 Ugyanazon a napon szentelte fel a
király a középső udvart, mely az ÚR
háza előtt volt, mert ott szerzett egészen égőáldozatokat, ételáldozatokat
és hálaáldozatok kövérjeit. Mert a rézoltár, mely az ÚR előtt állt, kisebb volt
mintsem ráfért volna az égőáldozat, az
ételáldozat és a hálaáldozatok kövére.
65 És Salamon ünnepet tartott ebben
az időben, és vele együtt az egész Iz-

rael; egy nagy gyűlést Hámát határától
fogva Egyiptom határáig, a mi URunk
Istenünk előtt, hét napig és újra hét napig, azaz tizennégy napig.
66 És a nyolcadik napon elbocsátotta a
népet. És áldották a királyt, és elmentek az ő hajlékaikba örömmel és vidám
szívvel, mindazért a sok jóért, amelyet
az ÚR Dáviddal, az Ő szolgájával cselekedett, és Izraellel, az Ő népével.

9

Isten másodszor jelenik meg Salamonnak, és az ő atyjafiaival szerzett szövetséget megerősíti. Megajándékozza Hírám
királyt húsz várossal. Az izraeliták között
maradt pogányokra adót tesz. Elküldi szolgáit Ofirba, ahonnan sok aranyat hoznak
neki.
1 És amikor elvégezte Salamon az ÚR
házának és a király házának építését,
és mindent amit kívánt és amit építeni akart:
2 Megjelent az ÚR Salamonnak másodszor is, ahogy Gibeonban megjelent neki.
3 És mondta neki az ÚR: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem:
Megszenteltem a házat amelyet építettél, abba helyezve az én nevemet
mindörökké, és mindenkor ott lesznek
az én szemeim és az én szívem.
4 És ha te előttem jársz ahogyan Dávid, a te atyád járt, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedve mindenben ahogy neked megparancsoltam, és
megtartod az én rendeléseimet és végzéseimet;
5 Megerősítem a te birodalmad trónját
az Izraelen mindörökké, ahogy megígértem Dávidnak, a te atyádnak, ezt
mondva: Nem fogy el a te nemzetségedből való férfi az Izrael királyi székéből.
6 De ha ti és a ti fiaitok elszakadtok tőlem, és nem őrzitek meg az én parancsolataimat és végzéseimet, melyeket elétek adtam; hanem elmentek és
idegen isteneknek szolgáltok, és azok
előtt meghajoltok:
7 Kigyomlálom Izraelt a föld színéről
amelyet nekik adtam; ezt a házat pedig
melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és Izrael példabeszédül és közbeszédül lesz minden
nép előtt.
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8 És bár ez a ház felséges, mégis akik
elmennek mellette elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az ÚR ezzel a földdel és ezzel a házzal?
9 És azt felelik: Azért mert elhagyták
az ő URukat Istenüket, aki az ő atyáikat kihozta Egyiptom földjéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták és azoknak szolgáltak:
ezért bocsátotta rájuk az ÚR mindezt a
nyomorúságot.
10 És a húsz esztendő végén, mialatt
Salamon a két házat, az ÚR házát és a
király házát felépítette,
11 Amelyekhez Hírám, Tírusz királya adott ajándékba Salamonnak cédrusfákat, fenyőfákat, aranyat egész kívánsága szerint: adott Salamon király
Hírámnak húsz várost Galilea földjén.
12 És kiment Hírám Tíruszból, hogy
megnézze azokat a városokat amelyeket Salamon neki adott, de nem tetszettek azok neki.
13 És mondta: Miféle városok ezek
atyámfia, amelyeket nekem adtál? És
Kábul földnek nevezte azokat mind e
mai napig.
14 Küldött pedig Hírám a királynak
százhúsz talentum aranyat.
15 És ez az összege annak az adónak is,
amelyet Salamon király kivetett, hogy
felépíthesse az ÚR házát és a maga házát, és Millót és Jeruzsálem kőfalait, és
Khácort, Megiddót és Gézert.
16 Mert a fáraó, Egyiptom királya feljött és meghódította Gézert, és felégette tűzzel, és a kananeusokat akik a városban laktak megölte, és ajándékba
adta azt a lányának, a Salamon feleségének.
17 És felépítette Salamon Gézert és az
alsó Bethoront;
18 Bahalátot és Thadmort a pusztában
azon a földön;
19 És a tárházak minden városait,
amelyek a Salamonéi voltak, a szekerek városait, és a lovagok városait, és
mindent amelyek építéséhez Salamonnak kedve volt Jeruzsálemben és a Libanonon, és az ő birodalmának egész
földjén.
20 És mindazt a népet amely megmaradt az emoreusoktól, hitteusoktól,
perizeusoktól, hivveusoktól, jebuzeu372

soktól, akik nem voltak az Izrael fiai
közül.
21 Azoknak fiait akik azon a földön
utánuk maradtak, akiket az izraeliták
ki nem irthattak, Salamon jobbágyokká tette mind e mai napig.
22 De az Izrael fiai közül senkit nem
vetett Salamon szolgálat alá, hanem
ezek hadakozó férfiak voltak, és az ő
szolgái és főemberei és hadnagyai és
az ő szekereinek és lovagjainak fejei.
23 És ötszázötven volt a hivatalnokok
száma akik Salamon munkáinak élén
álltak, akik igazgatták a népet amely a
munkán dolgozott.
24 És a fáraó lánya felment a Dávid városából a maga házába, amelyet Salamon építtetett neki. Akkor építette meg
Millót is.
25 És Salamon minden esztendőben
háromszor áldozott égő és hálaáldozatot azon az oltáron amelyet az ÚRnak
épített, és áldozott jóillattal azon amely
az ÚR előtt volt. És befejezte a házat.
26 És hajókat is csináltatott Salamon
király Esiongáberben, amely Elót
mellett van a Vörös tenger partján az
Edom földjén.
27 És elküldte Hírám a szolgáit a hajókon, akik jó hajósok és a tengerjárásban tudósok voltak, a Salamon szolgáival.
28 És egész Ofirig mentek, és hoztak
onnan négyszázhúsz talentum aranyat, és azt Salamon királyhoz vitték.
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Séba királynéja elmegy Salamonhoz az ő bölcsességének hallgatására, aki a Salamont nagy summa arannyal
megajándékozza és viszont, Salamon is
megajándékozza őt. Azután szól Salamon
aranypajzsairól, királyi székéről, szekereiről, lovagjairól és egyéb sokféle gazdagságáról.
1 Séba királynője pedig hallva Salamon hírét és az ÚR nevét, eljött hogy
nehéz kérdésekkel megpróbálja őt.
2 És bejött Jeruzsálembe igen nagy sereggel és tevékkel, amelyek fűszereket,
igen sok aranyat és drágakövet hoztak,
és Salamonhoz ment, és mindenekről
szólt vele amelyek szívén voltak.
3 És Salamon megfelelt neki mindenre, semmi sem volt a király előtt elrejtve amire ne tudott volna felelni neki.
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4 És amikor látta Séba királynője Salamon minden bölcsességét, és a házat
amelyet épített;
5 És az ő asztalának étkeit, szolgái ülését, inasai állását, és azok öltözeteit, és
pohárszékeit, és az ő áldozatát amel�lyel az ÚR házában áldozott: szellem
alig volt őbenne;
6 És mondta a királynak: Igaz volt a
beszéd amit az én földemen hallottam
a te dolgaidról és a te bölcsességedről,
7 Én pedig nem hihettem azokat a beszédeket amíg én magam el nem jöttem és szemeimmel nem láttam. És
íme a felét sem mondták el nekem: te
meghaladtad bölcsességgel és jósággal
a hírt amelyet hallottam felőled.
8 Boldogok az embereid, boldogok
ezek a szolgáid akik mindenkor előtted állnak és hallhatják a te bölcsességedet:
9 Legyen áldott a te URad Istened aki
kedvelt téged, hogy az Izrael királyi
székébe ültetett, mert szerette az ÚR
az Izraelt mindörökké, és királlyá tett
téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltass.
10 És adott a királynak száz és húsz
talentum aranyat, és igen sok fűszert
és drágakövet. Nem hoztak azután
ilyen és ennyire sok fűszert, amen�nyit Séba királynője adott Salamon királynak.
11 És Hírám hajója is, amely aranyat hozott Ofirból, ébenfát is hozott
Ofirból nagy bőséggel és drágaköveket.
12 És a király az ébenfából oszlopokat
csinált az ÚR házába és a király házába, és az éneklőknek hegedűket és lantokat; soha többé nem hoztak olyan
ébenfákat, és nem is láttak olyanokat
mind a mai napig.
13 És Salamon király Séba királynőjének adott mindent amit csak kívánt és
kért tőle, azokon kívül amelyeket gazdagságához képest adott neki Salamon
király. Azután elment a földjébe szolgáival együtt.
14 Az arany mértéke pedig amely Salamon kezéhez jött minden esztendőben, hatszáz és hatvanhat talentum
arany volt.
15 Azon kívül ami jött az árus emberektől és a fűszerekkel kereskedő kalmároktól, és mind az arábiabeli kirá-

lyoktól, és annak a földnek tiszttartóitól.
16 És Salamon király kétszáz pajzsot
csináltatott tiszta vert aranyból; mindegyik pajzsra hatszáz aranyat adott.
17 És háromszáz kerek pajzsot vert
aranyból, három font aranyat adott
mindegyik pajzsra: és azokat a király a
Libanon erdő házába helyeztette.
18 És készített a király elefántcsontból
egy nagy királyi széket és beborította
azt finom arannyal.
19 Hat lépcsője volt a királyi széknek,
és a szék teteje hátul kerekded volt, és
az ülés mellett mindkét oldalon karjai
voltak, és két oroszlán állt ott a karoknál.
20 És tizenkét oroszlán állt ott kétfelől
a lépcső hat lépésén. Senki soha olyat
nem csinált egyetlen országban sem.
21 És Salamon király összes ivóedényei is aranyból voltak, és a Libanon
erdő házának összes edényei tiszta
aranyból; nem volt azok között semmi
ezüst, mert annak nem volt semmi becsülete Salamon idejében.
22 Mert a király Társis hajója, amely
a tengeren Hírám hajójával járt, minden három esztendőben egyszer fordult meg, s hozott a Társis hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat.
23 És feljebb magasztaltatott Salamon
király gazdagsággal és bölcsességgel a
föld minden királyainál.
24 És az egész föld látni kívánta Salamont, hogy hallják az ő bölcsességét,
melyet Isten az ő szívébe adott.
25 És azok ajándékot hoztak neki,
ezüst és arany edényeket, öltözeteket,
hadi szerszámokat, fűszereket, lovakat, öszvéreket, esztendőnként.
26 És Salamon szekereket és lovagokat gyűjtött, úgyhogy ezer és négyszáz szekere és tizenkétezer lovagja
volt neki, akiket a szekerek városaiba helyezett, és Jeruzsálemben a király mellé.
27 És felhalmozta a király Jeruzsálemben az ezüstöt mint a követ, és a cédrust mint a vadfügefákat, amelyek
nagy tömegben vannak a mezőn.
28 És Salamonnak Egyiptomból hoztak lovakat, és a király kereskedői sereggel vették a lovakat megszabott
áron.
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29 És egy-egy szekér hatszáz ezüst
siklusért, és egy-egy ló százötven
siklusért ment fel és jött ki Egyiptomból, és ugyancsak ők szállították ezeket
a hitteusok királyainak és Szíria királyainak.

11

Salamon király a sok idegen asszony
szerelmétől megcsalva bálványimádásba esik, amely dologért az Isten megfenyegeti őt az ő országának meghasonlásával és az ő maradékától való elszakadással.
Támaszt rá két ellenséget. Jeroboámnak
ígéri az Isten a próféta által, hogy Izrael tíz
nemzetsége az övé lesz, elfut Jeroboám Salamon elől Egyiptomba, és ott lakik Salamon haláláig.

1
5Móz 17,17;

2
2Móz
34,16;
5Móz 7,3;

5
Bír 2,13;
2Kir 23,13;

7
2Kir 23,13;

9
1Kir 3,5;
1Kir 9,2;

1 Salamon király pedig sok idegen as�szonyt megszeretett, mégpedig a fáraó
lányán kívül a moábiták, ammoniták,
edomiták, szidonbeliek és hitteusok lányait,
2 Olyan népek közül, akikről azt
mondta az ÚR az Izrael fiainak: Ne
menjetek hozzájuk és őket se engedjétek magatokhoz jönni, mert az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket. Ezekhez szeretettel ragaszkodott Salamon.
3 És hétszáz felesége volt neki, és háromszáz ágyasa; és a feleségei elhajtották a szívét.
4 És mikor megvénült Salamon, feleségei elhajtották a szívét az idegen istenek után, úgyhogy a szíve nem volt
már tökéletes az ő URához Istenéhez
mint az ő atyjának, Dávidnak szíve.
5 Mert Salamon követte Astoretet, a
szidonbeliek istenét, és Milkómot, az
ammoniták utálatos bálványát.
6 És gonosz dolgot cselekedett Salamon az ÚR szemei előtt, és nem követte olyan tökéletességgel az URat mint
Dávid, az ő atyja.
7 Akkor épített Salamon templomot
Kámosnak, a moábiták utálatos bálványának a hegyen, amely Jeruzsálemmel szemben van, és Moloknak, az
ammon fiai utálatos bálványának.
8 És így cselekedett Salamon mind az ő
idegen feleségeivel akik az ő isteneiknek tömjéneztek és áldoztak.
9 Megharagudott azért az ÚR Salamonra, hogy elhajolt az ő szíve Izrael
URától Istenétől, aki kétszer is megjelent neki,
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10 És azt parancsolta neki, hogy ne kövessen idegen isteneket, és mégsem
őrizte meg az ÚR parancsolatát.
11 Mondta azért az ÚR Salamonnak:
Miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én
rendeléseimet amelyeket parancsoltam neked: elszakítva elszakítom tőled
az országot és a te szolgádnak adom.
12 De amíg élsz nem cselekszem ezt
Dávidért, a te atyádért; hanem a te fiad
kezétől szakítom el azt.
13 De nem szakítom el az egész birodalmat; hanem egy nemzetséget adok
a te fiadnak Dávidért az én szolgámért, és Jeruzsálemért amelyet magamnak választottam.
14 És ellenséget támasztott az ÚR Salamonra, az edombeli Hadádot, aki az
edombeli királyi nemből való volt.
15 Mert mikor Dávid az edomiták ellen ment, és Joáb, a sereg fővezére elment a megöltek temetésére, és
levágott minden férfit Edomban, —
16 Mert hat hónapig volt ott Joáb az
egész Izraellel, amíg minden férfit ki
nem vesztett Edomban, —
17 Akkor szaladt el Hadád és vele
együtt néhány edomita az ő atyja
szolgái közül, bemenve Egyiptomba.
Hadád pedig akkor még kisgyermek
volt.
18 Akik felkelve Midiánból, mentek
Páránba, és melléjük véve a páránbeli
férfiak közül, bementek Egyiptomba a
fáraóhoz, az egyiptombeli királyhoz,
aki házat adott neki, és ételt, italt szolgáltatott neki, és jószágot is adott neki.
19 Annyira nagy kegyet talált Hadád
a fáraó szemeiben, hogy feleségül adta
neki a felesége húgát, Táfnes királyné
húgát.
20 És a Táfnes húga szülte neki
Génubátot, az ő fiát, és elválasztotta
azt Táfnes a fáraó házában, és Génubát
ott volt a fáraó házában a fáraó fiai között.
21 Mikor pedig Hadád meghallotta
Egyiptomban, hogy Dávid elaludt az ő
atyáival, és hogy meghalt Joáb is, a sereg fővezére, mondta Hadád a fáraónak: Bocsáss el engem, hadd menjek el
az én földembe.
22 És felelt neki a fáraó: Mi nélkül szűkölködsz nálam, hogy a te földedbe
igyekszel menni? Felelt az: Semmi nél-
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kül nem szűkölködöm, de kérlek bocsáss
el engem.
23 És az Isten más ellenséget is támasztott neki, Rézont, az Eljada fiát, aki elfutott Hadadézertől, a sóbabeli királytól, az ő urától.
24 És hadakozó férfiakat gyűjtött maga
mellé, és ő volt a sereg hadnagya, amikor megölte őket Dávid; azután Damaszkuszba menve ott laktak, és uralkodtak Damaszkuszban.
25 És Izrael ellensége volt Salamon
egész életében, a nyomorúságon kívül
amelyet Hadád szerzett, és gyűlölte Izraelt, és Szíriában uralkodott.
26 Azután Jeroboám, a Nébát fia,
Seredából való efrateus, – akinek anyja
Sérua, egy özvegyasszony volt – a Salamon szolgája emelte fel kezét a király ellen.
27 Ez volt az oka annak, amiért felemelte a kezét a király ellen: Mikor Salamon felépítette Millót, és berakatta
atyjának, Dávid városának töréseit;
28 Jeroboám erős férfi volt; és látva Salamon, hogy az ő szolgája az ő dolgában szorgalmas, rábízta József háza
gondviselésének egész terhét.
29 És ebben az időben történt, hogy mikor Jeroboám egyszer kiment Jeruzsálemből, találkozott az úton Ahijával,
a silóbeli prófétával, és új köpeny volt
rajta, és csak ketten voltak a mezőn.
30 És Ahija megragadva az új ruhát
amely rajta volt, tizenkét részre hasította azt.
31 És mondta Jeroboámnak: Vedd el
magadnak a tíz részt, mert ezt mondja Izrael URa Istene: Íme elszakítom
az országot Salamon kezétől, és neked
adok tíz nemzetséget;
32 Egy nemzetséget hagyok nála az
én szolgámért Dávidért, és Jeruzsálem városáért, amelyet Izrael minden
nemzetségei közül magamnak választottam,
33 Mégpedig azért, mert elhagytak engem és Astoretet imádták, a
szidonbeliek istenét, és Kámost, a
moábiták istenét, és Milkomot, az
Ammon fiainak istenét, és nem az én
útjaimban jártak, hogy azt cselekedték
volna ami tetszett volna az én szemeimnek: az én rendeléseimet és végzéseimet, ahogy Dávid, az ő atyja.
34 De nem veszem el az egész birodal-

mat az ő kezétől, hanem akarom, hogy
fejedelem legyen életének minden idejében, Dávidért az én szolgámért, akit
választottam, mert megőrizte az én parancsolataimat és rendeléseimet;
35 De az ő fiának kezétől már elveszem
a királyságot, és neked adom azt, tudniillik a tíz nemzetséget.
36 Az ő fiának pedig egy nemzetséget
adok, hogy Dávidnak, az én szolgámnak mindenkor legyen előttem szövétneke Jeruzsálemben, a városban amelyet magamnak választottam, hogy
oda helyezzem az én nevemet.
37 Téged pedig felveszlek, és a te lelked minden kívánsága szerint uralkodsz, és király leszel Izraelen.
38 És ha te minden parancsolatomnak engedelmeskedsz, és az én útjaimban jársz, és azt cselekszed ami tetszik nekem, megőrizve az én rendeléseimet és parancsolataimat, ahogy Dávid, az én szolgám cselekedett: én veled leszek és állandó házat építek neked, ahogy Dávidnak építettem, és neked adom Izraelt.
39 És megsanyargatom ezért a Dávid
magvát: de nem örökre.
40 Salamon pedig igyekezett megölni
Jeroboámot; ezért felkelve Jeroboám,
Sésákhoz futott Egyiptomba, az
egyiptombeli királyhoz, és ott volt
Egyiptomban Salamon haláláig.
41 Salamon egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei amelyeket cselekedett, és bölcsessége, nem írattak-e meg
a Salamon cselekedeteiről írott könyvben?
42 Az az idő pedig amelyben Salamon
Jeruzsálemben az egész Izraelen uralkodott: negyven esztendő.
43 És elaludt Salamon az atyáival és
eltemették atyjának, Dávidnak városában. És Roboám, az ő fia uralkodott
helyette.

12

Izrael országa meghasonlik és ketté
szakad Roboám kegyetlensége miatt,
és csak Júda nemzetsége marad Roboám
mellett, a tíz másik nemzetség Jeroboámot
választja.
1 És elment Roboám Sikembe, mert az
egész Izrael Sikembe gyűlt, hogy őt királlyá tegyék.
2 Mikor pedig meghallotta ezt Jero375
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boám, a Nébát fia, (aki még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől futott, és Egyiptomban lakott Jeroboám,
3 És hozzáküldve elhívatták őt);
Jeroboám és Izrael egész gyülekezete elment és szóltak Roboámnak, ezt
mondva:
4 Atyád igen megnehezítette a mi
igánkat, de te most könnyítsd meg
atyád kemény szolgálatát, és a nehéz
igát amelyet ránk vetett, és szolgálunk
neked.
5 És mondta nekik: Menjetek el, és három nap múlva gyertek vissza hozzám. És a nép elment.
6 És tanácsot tartott Roboám király
a vénekkel, akik Salamon, az ő atyja
előtt álltak életében, ezt mondva: Micsoda tanácsot adtok ti, hogy milyen
választ adjak ennek a népnek?
7 És szóltak azok: Ha e mai napon
szolgája leszel ennek a népnek, és nekik szolgálsz, és választ adsz nekik, és
jó szót adsz nekik: akkor ők mindenkor szolgálnak neked.
8 De ő megvetette a vének tanácsát
amelyet adtak neki, és tanácsot tartott
az ifjakkal, akik vele együtt nőttek fel
és előtte szolgáltak.
9 És mondta azoknak: Milyen tanácsot adtok ti, hogy választ adjunk ennek a népnek, amely nekem szólva azt
mondja: Könnyítsd meg az igát amelyet a te atyád vetett ránk?
10 És mondták neki az ifjak, akik
együtt nőttek fel vele: Így szólj ennek a népnek, amely neked szólva ezt
mondja: A te atyád megnehezítette a
mi igánkat, te pedig könnyítsd meg
nekünk; így szólj nekik: Az én kisujjam vastagabb az én atyám derekánál.
11 Most azért ha az én atyám nehéz
igát vetett rátok, én még nehezebbé teszem a ti igátokat: ha az én atyám ostorral fenyített titeket, én skorpiókkal
ostorozlak benneteket.
12 És harmadnap elment Jeroboám és
mind az egész nép Roboámhoz, ahogy
meghagyta a király, ezt mondva:
Gyertek hozzám harmadnapon.
13 És a király kemény választ adott a
népnek, megvetve a vének tanácsát
amelyet adtak neki;
14 És szólt nekik az ifjak tanácsa szerint, ezt mondva: Ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehe376

zebbé teszem azt; ha az én atyám ostorral fenyített titeket, én skorpiókkal
ostorozlak benneteket.
15 És nem hallgatta meg a király a
népet, mert ezt az ÚR fordította így,
hogy megerősítse az Ő beszédét, amelyet az ÚR a silóbeli Ahija által szólt
Jeroboámnak, a Nébát fiának.
16 Mikor pedig az egész Izrael látta,
hogy nem hallgatta meg őket a király,
így felelt az egész nép a királynak: Micsoda részünk van nekünk Dávidban?
Nincs nekünk örökségünk az Isai fiában: menj el a te hajlékaidba, óh Izrael! Most már viseld gondját a te házadnak, óh Dávid! Elment azért az Izrael
az ő hajlékaiba;
17 Úgyhogy Roboám az Izraelnek csak
azokon a fiain uralkodott akik Júda városaiban laktak.
18 És amikor elküldte Roboám király
Adorámot, az adószedőt, az egész Izrael megkövezte őt és meghalt, és maga
Roboám király is sietve szekerébe ült,
hogy Jeruzsálembe meneküljön.
19 Így szakadt el Izrael népe Dávid házától mind a mai napig.
20 És mikor meghallotta az egész Izrael, hogy megjött Jeroboám, érte küldve hívatták őt a gyülekezetbe és királ�lyá tették őt az egész Izraelen; senki
sem követte Dávid házát, hanem csak
egyedül Júda nemzetsége.
21 És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda egész
házát és Benjámin nemzetségét, száznyolcvanezer válogatott hadra való
férfit, hogy az Izrael házával hadakozzanak, és visszanyerjék az országot
Roboámnak, a Salamon fiának.
22 De jött az Isten beszéde Sémajához,
az Isten emberéhez, ezt mondva:
23 Ezt mondd Roboámnak, a Salamon
fiának, a Júda királyának, és az egész
Júda és Benjámin házának, és a többi
népnek, ezt mondva:
24 Azt mondja az ÚR: Fel ne menjetek,
és ne hadakozzatok a ti atyátokfiai ellen, az Izrael ellen; térjen meg ki-ki a
maga házába, mert tőlem lett ez a dolog. És ők engedtek az ÚR beszédének,
és visszatérve elmentek az ÚR beszéde szerint.
25 Jeroboám pedig felépítette Sikemet
az Efraim hegyén, és abban lakott; és
onnan kimenve építette Pénuelt.
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26 És mondta Jeroboám az ő szívében:
Majd visszatér ez az ország a Dávid
házához;
27 Ha felmegy a nép, hogy áldozzon Jeruzsálemben az ÚR házában;
ennek a népnek szíve az ő urához,
Roboámhoz, a Júda királyához hajlik,
és megölnek engem és visszatérnek
Roboámhoz, a Júda királyához.
28 Tanácsot tartva azért a király, csináltatott két aranyborjút, és mondta nekik: Sok nektek Jeruzsálembe felmennetek: Itt vannak a te isteneid, óh
Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom
földjéből.
29 És az egyiket Béthelbe helyeztette, a
másikat pedig Dánba.
30 És ez a dolog nagy bűnnek lett az
okozója, mert a nép felment az egyik
elé egészen Dánig.
31 Azután felállította a magas helyek
templomát, és papokat csinált a nép aljából, akik nem a Lévi fiai közül voltak.
32 És egy ünnepet is rendelt Jeroboám
a nyolcadik hónapban, a hónap tizenötödik napján, a júdabeli ünnep módja
szerint, és áldozott az oltáron. Hasonlóan cselekedett Béthelben is, áldozva
a borjúknak amelyeket csinált, és papokat tett Béthelben a magaslatokhoz,
amelyeket csinált.
33 És azon az oltáron is áldozott amelyet Béthelben állított fel, a nyolcadik
hónap tizenötödik napján, abban a hónapban amelyet az ő szívében gondolt;
és ünnepet szerzett az Izrael fiainak, és
felment az oltárra, hogy jóillatot szerezzen.

13

A próféta megfeddi Jeroboámot amikor áldozik a borjúnak, és megjövendöli Jósiás születését, aki által Isten bos�szút áll a bálványozókon, amely jövendölést csodákkal is megerősíti. A prófétát
megcsalja egy másik próféta, mikor az útján ment, és az oroszlán széttépi, akinek
holttestét a hamis próféta eltemeti, és az ő
fiai előtt a próféta igaz beszédét elismeri.

2
2Kir
23,15-17;

1 És íme az Isten embere jött Júdából
Béthelbe, az ÚR beszédével, és
Jeroboám ott állt az oltár mellett, hogy
tömjént gyújtson.
2 És az ÚR beszéde szerint kiáltott az
oltár ellen, és mondta: Oltár, oltár!
ezt mondja az ÚR: Íme egy fiú szüle-

tik a Dávid házából akinek Jósiás lesz
a neve, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most jóillatot
szereznek rajtad, és emberek csontjait
égetik meg rajtad,
3 És ugyanazon a napon csodát tett,
ezt mondva: Ez lesz a jele, hogy az ÚR
szólt: Íme az oltár meghasad és kiomlik a hamu amely rajta van.
4 És amikor meghallotta a király az Isten emberének beszédét amelyet kiáltott az oltár ellen Béthelben, kinyújtotta Jeroboám a kezét az oltártól, ezt
mondva: Fogjátok meg őt. És megszáradt a keze amelyet kinyújtott ellene,
és nem tudta azt magához visszavonni.
5 És meghasadt az oltár és kiomlott a
hamu az oltárról a jel szerint, amelyet
az Isten embere tett az ÚR beszéde által.
6 És szólt a király, és mondta az Isten
emberének: Könyörögj a te URadnak
Istenednek és imádkozz értem, hogy
ismét hozzám hajoljon az én kezem.
És mikor könyörgött az Isten embere
az ÚRhoz, visszahajolt a király keze és
olyan lett mint azelőtt.
7 És mondta a király az Isten emberének: Gyere haza velem és egyél ebédet,
meg akarlak ajándékozni.
8 És mondta az Isten embere a királynak: Ha a házad felét is adnád nekem,
nem mennék el veled és nem ennék kenyeret, sem vizet nem innék ezen a helyen;
9 Mert azt parancsolta nekem az ÚR az
Ő beszéde által, ezt mondva: Ne egyél
ott kenyeret, vizet se igyál; vissza se
térj az úton amelyen elmész.
10 És elment más úton, és nem tért
meg azon az úton amelyen Béthelbe
ment.
11 És lakott Béthelben egy vén próféta, akihez eljöttek az ő fiai és elbeszélték atyjuknak mindazt a dolgot, amelyet aznap az Isten embere Béthelben
cselekedett, és a beszédeket amelyeket
szólt a királynak; és elbeszélték azokat
az ő atyjuknak.
12 Akkor mondta nekik az ő atyjuk:
Melyik úton ment el? És megmutatták
a fiai az utat, amelyen elment az Isten
embere aki Júdából jött.
13 És mondta az ő fiainak: Nyergeljétek meg nekem a szamarat; és mikor
377
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megnyergelték neki a szamarat, felült
rá,
14 És elment az Isten embere után, és
megtalálta őt egy cserfa alatt ülve, és
mondta neki: Te vagy az Isten embere
aki Júdából jöttél? És mondta: Én vagyok.
15 Akkor mondta neki: Gyere haza velem és egyél kenyeret.
16 De az felelt: Nem mehetek vis�sza veled, be sem mehetek veled; nem
eszem kenyeret, vizet sem iszom veled
ezen a helyen;
17 Mert az ÚR beszédével van nekem
megparancsolva: Ne egyél kenyeret,
vizet se igyál ott, és ne térj vissza azon
az úton, amelyen odamész.
18 És felelt az neki: Én is olyan próféta
vagyok mint te, és nekem angyal szólt
az ÚR beszédével, ezt mondva: Hozd
vissza őt magaddal a te házadba, hogy
kenyeret egyen és vizet igyon. És így
hazudott neki.
19 Visszatért azért vele, és kenyeret
evett az ő házában és vizet ivott.
20 Mikor pedig az asztalnál ültek: az
ÚR beszéde jött a prófétához aki őt
visszahozta,
21 És kiáltott az Isten emberének aki
Júdából jött, ezt mondva: Ezt mondja
az ÚR: Mivel engedetlen voltál az ÚR
szájának, és nem tartottad meg a parancsolatot, amelyet neked a te URad
Istened parancsolt;
22 Hanem visszatértél, és kenyeret ettél és vizet ittál azon a helyen, amely
felől azt mondta neked: Ne egyél ott
kenyeret, vizet se igyál: Nem temetik
a te testedet a te atyáid sírjába.
23 És miután kenyeret evett és ivott,
megnyergelték a szamarat a prófétának akit visszahozott.
24 És mikor elment, egy oroszlán talált rá az úton amely megölte őt; és az
ő teste az úton feküdt, és mind a szamár, mind az oroszlán a holttest mellett álltak.
25 És íme, az arra menő emberek látták az úton heverő testet, és az oroszlánt a holttest mellett állni; és elmenve elbeszélték a városban, amelyben a
vén próféta lakott.
26 Amit mikor meghallott a próféta aki
visszahozta őt az útról, mondta: Az Isten embere az, aki engedetlen volt az
ÚR szájának; ezért adta az ÚR őt az
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oroszlánnak, és az törte össze és ölte
meg őt, az ÚR beszéde szerint amelyet
szólt neki.
27 És szólt az ő fiainak, ezt mondva:
Nyergeljétek meg nekem a szamarat.
És felnyergelték.
28 És elment és megtalálta a holttestet az útfélre vetve, és a szamarat és
az oroszlánt a holttest mellett állva. Az
oroszlán nem evett a holtból, és a szamarat sem tépte szét.
29 És felvette a próféta az Isten emberének holttestét, és feltette azt a szamárra és visszahozta azt, és bement a
városba a vén próféta, hogy ott sirassa
és eltemesse őt.
30 És eltemette a holtat a maga sírboltjába, és siratták őt: Ah szerelmes
atyámfia!
31 És miután eltemette őt, szólt a fiainak, ezt mondva: Ha meghalok, ebbe a
sírba temessetek engem is, amelybe az
Isten embere temettetett, csontjaimat
tegyétek a csontjai mellé;
32 Mert beteljesedik az amit az ÚR beszédével kiáltott az oltár ellen, amely
Béthelben van, és a magas helyeken
lévő házak ellen, amelyek Samária városaiban vannak.
33 De még ezután a történet után sem
tért meg Jeroboám az ő gonosz útjáról,
hanem ismét papokat rendelt a nép aljából a magaslatokra, és aki akarta, azt
felszentelte, hogy a magaslatok papja
legyen.
34 És ez a dolog bűnére lett Jeroboám
házának, hogy kiirtsák és eltöröljék a
föld színéről.
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2Kir 23,16;

33
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12,31-32;

14

Jeroboám felesége Ahija prófétához
megy jövendölést kérni, mert a fia
megbetegedett. Megmondja neki a próféta a Jeroboám birodalmának megromlását
és a gyermeke halálát is. Meghal Jeroboám.
Sisák kifosztja az Isten házát és a királyét
minden gazdagságától. Meghal Roboám és
az ő fia uralkodik helyette, Abija.
1 Ebben az időben megbetegedett
Abija, a Jeroboám fia.
2 És mondta Jeroboám a feleségének:
Kelj fel most, és változtasd meg öltözeted, hogy meg ne ismerjék, hogy te
vagy Jeroboám felesége, és menj el Silóba: Íme ott van Ahija próféta, aki ne-
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1 Királyok 14.

7
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25,22;
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1Kir 16,11;
1Kir 21,21;
2Kir 9,8;

kem megmondta, hogy királlyá leszek
ezen a népen.
3 És vegyél magadhoz tíz kenyeret és
pogácsát, és egy edényben mézet, és
menj el hozzá; ő majd megmondja neked mi történik a gyermekkel.
4 És így cselekedett Jeroboám felesége;
és felkelve elment Silóba, és bement az
Ahija házába. Ahija azonban már nem
látott, mert a vénség miatt meghomályosodtak a szemei.
5 És az ÚR mondta Ahijának: Íme a
Jeroboám felesége jött hozzád, hogy
kérdezzen valamit tőled a fia felől,
mert beteg; te azért így s így szólj neki.
És mikor bement, másnak tettette magát.
6 De mikor meghallotta Ahija az ő lábai zörejét, ahogy az ajtóhoz közelített,
mondta: Gyere be Jeroboám felesége;
miért tetteted magad másnak? Én kemény követséggel küldettem hozzád.
7 Menj el, mondd meg Jeroboámnak:
Ezt mondja az Izrael URa Istene: Mivel
én téged felmagasztaltalak a nép közül, és fejedelemmé tettelek téged az
én népemen, az Izraelen;
8 És elszakítottam az országot a Dávid
házától, és azt neked adtam; te azonban nem voltál olyan mint az én szolgám Dávid, aki megőrizte az én parancsolataimat, és aki engem követett teljes szívéből, csak azt cselekedve ami
kedves az én szemeim előtt;
9 Hanem gonoszabbul cselekedtél
mindazoknál akik előtted voltak, mert
elmentél és idegen isteneket csináltál magadnak, és öntött bálványokat,
hogy engem haragra ingerelj, és a hátad mögé vetettél engem:
10 Azért íme én veszedelmet hozok Jeroboám házára és kiirtom
Jeroboámnak még a falra hugyozóját is, és mind a berekesztettet, mind
az elhagyottat Izraelben, és kihányom
Jeroboám házának maradékait, ahogyan kihányják a ganéjt, amíg vége
nem lesz.
11 Aki a Jeroboám maradékai közül a
városban hal meg, azt az ebek eszik
meg; aki pedig a mezőn hal meg, az
égi madarak eszik meg, mert az ÚR
szólt.
12 Te pedig kelj fel és menj haza, mert
amint belépsz a városba meghal a
gyermek;

13 És az egész Izrael siratja őt és eltemeti őt, mert a Jeroboám magvából egyedül őt temetik el sírba, mivel
a Jeroboám háza népe közül, az Izrael URa Istene iránt csak benne találtatott valami jó.
14 És támaszt az ÚR magának királyt
Izraelben, aki kigyomlálja a Jeroboám
házát egy napon. De mit mondok? Máris támasztott!
15 És megveri az ÚR az Izraelt, mint
ahogy a nád a vízben ide-oda hányódik, és elszakítja az Izraelt erről a jó
földről amelyet adott az ő atyáiknak,
és szétszórja őket a folyóvízen túl,
mivel berkeket csináltak maguknak,
hogy az URat ingereljék.
16 És kézre adja az Izraelt a Jeroboám
bűneiért, aki maga is vétkezett és az Izraelt is bűnbe ejtette.
17 És felkelve Jeroboám felesége elment és Thirsába ért. És mikor a ház
küszöbén belépett, meghalt a gyermek.
18 És eltemették őt, és az egész Izrael
siratta őt az ÚR beszéde szerint, amelyet szólt az Ő szolgája, Ahija próféta
által.
19 Jeroboámnak pedig egyéb cselekedetei, hogyan hadakozott és uralkodott, íme meg vannak írva az Izrael királyainak krónika könyvében.
20 És az idő amelyben Jeroboám uralkodott, huszonkét esztendő, és elaludt
az atyáival, és Nádáb, a fia uralkodott
helyette.
21 Roboám pedig, a Salamon fia
Júdában uralkodott: Negyvenegy esztendős volt Roboám mikor uralkodni
kezdett, és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban amelyet az ÚR választott magának az Izrael minden nemzetségei közül, hogy oda helyezze az ő nevét; és
az ő anyjának Naama volt a neve, aki
az Ammon nemzetségéből való volt.
22 Júda is gonoszul cselekedett az ÚR
szemei előtt, és sokkal nagyobb haragra indították Őt az ő vétkeikkel, amelyekkel vétkeztek, mint atyáik azokkal, amelyeket ők cselekedtek.
23 Mert ők is építettek maguknak magaslatokat, és faragott képeket és berkeket minden magas halmon, és minden zöldellő fa alatt.
24 És férfiszajhák is voltak az ország379
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ban, és a pogányok minden utálatos
vétkei szerint cselekedtek, akiket kiűzött az ÚR az Izrael fiai elől.
25 És Roboám király ötödik esztendejében feljött Sisák, az egyiptombeli király Jeruzsálem ellen.
26 És elvitte az ÚR házának kincseit és
a király házának kincseit, és mindent
ami csak elvihető volt; elvitte az arany
pajzsokat is mind, amelyeket Salamon
csináltatott,
27 Amelyek helyett azután Roboám
király rézpajzsokat csináltatott, és
a kapunállók fejedelmeinek kezébe adta azokat, akik a király házának
kapunállói voltak.
28 És valahányszor a király bement az
ÚR házába, bevitték azokat a testőrök,
és ismét visszahozták az őrök házába.
29 Roboám többi dolgai és minden cselekedetei, nincsenek-e megírva Júda
királyainak krónika könyvében?
30 És folyton hadakozás volt Roboám
és Jeroboám között.
31 És elaludt Roboám az atyáival, és
eltemették az ő atyáival a Dávid városában; és az ő anyjának Naama volt
a neve, az ammoniták nemzetségéből
való; és Abija, a fia lett a király helyette.

15

Abija uralkodik Júdában, azután
Asa; megírják Asa és Baása között a hadakozást. Asa szövetséget szerez Benhadáddal, és Benhadád hadakozik
Izrael ellen. Asa után uralkodik Jósafát,
Jeroboám után Nádáb. Nádábot megöli
Baása Izraelben.

1
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11,15;
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1 Jeroboám királynak, a Nébát fiának
tizennyolcadik esztendejében Abija
lett a király Júdában.
2 És három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Maaka,
az Abisálom lánya.
3 És az ő atyja minden bűnében járt
amelyeket előtte cselekedett, és az ő
szíve nem volt olyan tökéletes az ő
URához Istenéhez, mint Dávidnak, az
ő atyjának szíve.
4 De azért Dávidért adott neki az ő
URa Istene szövétneket Jeruzsálemben: felmagasztalva utána a fiát és Jeruzsálemet megerősítve;
5 Mert Dávid azt cselekedte ami kedves volt az ÚR szemei előtt, és nem tá380

vozott el azoktól amelyeket parancsolt
neki élete minden idejében, kivéve a
hitteus Uriás dolgát.
6 És hadakozás volt Roboám és
Jeroboám között egész életükben.
7 Abija egyéb dolgai és minden cselekedetei nincsenek-e megírva Júda királyainak krónika könyvében? És hadakozás volt Abija és Jeroboám között.
8 És elaludt Abija az atyáival, és eltemették őt a Dávid városában; és Asa,
az ő fia uralkodott helyette.
9 Jeroboámnak, Izrael királyának a huszadik esztendejében Asa lett a király
Júdában,
10 És negyvenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; és anyjának
Maaka volt a neve, az Abisálom lánya.
11 És Asa azt cselekedte ami kedves
volt az ÚR szemei előtt, mint Dávid, az
ő atyja.
12 Mert kivesztette a férfiszajhákat az
országból; és lerontotta a bálványokat
mind, amelyeket az ő atyái csináltak.
13 És Maakát, az ő anyját is megfosztotta a királynéságtól, mivelhogy egy
iszonyú bálványt csináltatott a berekben; és elrontotta Asa az ő bálványát,
és megégette azt a Kidron pataknál.
14 De ha a magaslatokat nem is rontották le, Asa szíve mégis tökéletes volt
az ÚRhoz életének minden napjaiban.
15 És bevitte az ÚR házába az ezüstöt
és az aranyat, és az edényeket, amelyeket atyja és ő maga arra szenteltek.
16 És hadakozás volt Asa és Baása, az
Izrael királya között minden idejükben.
17 Mert feljött Baása, az Izrael királya
Júda ellen, és felépítette Rámát, hogy
senkit ki és be ne engedjen Asához a
Júda királyához.
18 És Asa vette mind az ezüstöt és aranyat, amely megmaradt mind az ÚR,
mind a király házának kincseiből; a
szolgái kezébe adta azt, és elküldte azt
Asa király Benhadádnak, Tabrimmon
fiának, aki Hécion fia volt, Szíria királyának, aki Damaszkuszban lakott, ezt
üzenve neki:
19 Szövetség van köztem és közted,
az én atyám és a te atyád között. Íme
ajándékot küldök neked, ezüstöt és
aranyat, bontsd fel a te szövetségedet
Baásával az Izrael királyával, hogy eltávozzon tőlem.
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20 És Benhadád engedelmeskedett
Asa királynak és elküldte a seregei vezéreit Izrael városai ellen; és bevette
Hijont és Dánt, és Abel Beth-Maakát,
és az egész Kinneróthot, Nafthali
egész földjével.
21 Mikor pedig Baása ezt meghallotta, abbahagyta Ráma építését és
Thirsában lakott.
22 Akkor Asa király egybegyűjtötte az
egész Júdát, senkit ki nem hagyva, és
elhordták Ráma köveit és fáját, amelyekkel Baása épített, és azokból építette Asa király Gébát a Benjámin nemzetségében, és Mispát.
23 Asa minden egyéb dolgai, és az
egész uralkodása és amit cselekedett,
és a városok amelyeket épített, vajon
nincsenek-e megírva Júda királyainak
krónika könyvében? kivéve azt, hogy
vénségében megbetegedett a lábaira.
24 És elaludt Asa az atyáival, és eltemették az ő atyáival Dávidnak, az ő
atyjának városában. És Jósafát, a fia
uralkodott helyette.
25 Izraelben pedig Nádáb, a Jeroboám
fia lett a király, Asának, a júdabeli királynak második esztendejében; és két
esztendeig uralkodott Izraelen;
26 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, és az ő atyjának útján járt és
annak vétkében, amellyel bűnbe ejtette az Izraelt.
27 De Baása, az Ahija fia, az Issakhár
nemzetségéből, összeesküdött ellene,
és megverte őt Baása Gibbethonnál a
filiszteusok városánál, mert Nádáb és
az egész Izrael Gibbethonnál táboroztak.
28 És megölte őt Baása, Asának, a
júdabeli királynak harmadik esztendejében, és uralkodott helyette.
29 És történt, hogy mikor uralkodni kezdett, levágta Jeroboám egész
háza népét; egy lelket sem hagyott
Jeroboám háza népéből, amíg mind el
nem vesztette őket az ÚR beszéde szerint, amelyet megmondott az ő szolgája, a silóbeli Ahija által,
30 A Jeroboám vétkeiért, amelyekkel
vétkezett és az Izraelt is vétekbe ejtette; és a bosszantásért, amellyel felbos�szantotta az Izrael URát Istenét.
31 Nádáb egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajon nincsenek-e

megírva Izrael királyainak krónika
könyvében?
32 És hadakozás volt Asa és Baása, az
Izrael királya között minden napjaikban.
33 Asának, a júdabeli királynak harmadik esztendejében lett Baása, az
Ahija fia királlyá az egész Izraelen
Thirsában, huszonnégy esztendeig.
34 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, és járt a Jeroboám útján, és
az ő vétkében, amellyel bűnbe ejtette
az Izraelt.
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Jéhu próféta megjövendöli Baása veszedelmét a bálványimádás miatt.
Ela lesz király Baása után. Zimri megöli
Elát és eltörli Baása háznépét. Zimri helyébe választják Omrit, ezért Zimri bezárja magát egy városba és a király házát magára égeti. Omri után Akháb lesz a király,
aki Jezabelt veszi feleségül. Megépíti Jerikó városát.

1 Az ÚR beszéde jött Jéhuhoz, a
Hanáni fiához Baása ellen, ezt mondva:
2 Mivel felemeltelek téged a porból és
fejedelemmé tettelek téged az én népemen, az Izraelen, te pedig a Jeroboám
útján jársz és bűnbe ejtetted az én népemet, az Izraelt, hogy engem haragra
ingereljenek az ő vétkeikkel:
3 Íme én elvetem Baása maradékait, és
az ő háza maradékait, és olyanná teszem a te házadat mint Jeroboámnak,
a Nébát fiának házát.
4 Aki Baása maradékai közül a városban hal meg, azt az ebek eszik meg; aki
pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg.
5 Baása több dolgai pedig és amit cselekedett, és az ő ereje vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
6 És elaludt Baása az atyáival, és eltemették Thirsában, és a fia, Ela uralkodott utána.
7 És nemcsak azért jött az ÚR beszéde
Jéhu próféta, a Hanáni fia által Baása
és az ő háza ellen és minden gonoszsága ellen, amelyet cselekedett az ÚR
szemei előtt, őt haragra ingerelve kezeinek cselekedetei által, hogy olyan
lesz mint a Jeroboám háza, hanem
azért is mert megölte őt.
381

2
1Kir 14,7;
1Kir 15,34;

3
1Kir 15,29;

4
1Kir 14,11;
1Kir 15,29;
1Kir 16,12;

7
1Kir 15,28;

1 Királyok 16.

10
2Kir 9,31;

12
1Kir 16,1-2;

8 És Asának, a Júda királyának huszonhatodik esztendejében lett királlyá Ela, a Baása fia, az Izraelen
Thirsában, két esztendeig.
9 Azonban az ő szolgája Zimri, a szekerek fele részének feje, összeesküdött ellene. És Ela Thirsában volt, és az
ital miatt igen megrészegedett az Arsa
házában, aki Thirsában az ő házának
gondviselője volt;
10 És eljött Zimri, megverte és megölte őt, Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, és ő uralkodott helyette.
11 Mikor pedig királlyá lett és elfoglalta trónját, kiirtotta Baása egész házát, minden rokonságával és barátaival együtt, és nem hagyott belőle még
csak egy falra hugyozót sem.
12 Így vesztette ki Zimri a Baása egész
házát az ÚR beszéde szerint, amelyet
Baása ellen szólt Jéhu próféta által:
13 Baása minden vétkeiért, és Elának,
az ő fiának vétkeiért, akik vétkeztek
és vétekbe ejtették az Izraelt, haragra
indítva Izrael URát Istenét az ő bálványozásukkal.
14 Elának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajon nincsenek-e
megírva Izrael királyainak krónika
könyvében?
15 Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, uralkodott
Zimri hét napig Thirsában; a nép pedig Gibbethon előtt táborozott, amely
a filiszteusoké.
16 Mikor pedig a nép hallotta a táborban a beszédeket, hogy összeesküdött
Zimri és megölte a királyt is: az egész
Izrael azon a napon királlyá választotta a táborban Omrit, Izrael seregeinek
fővezérét.
17 És felvonult Omri és vele az egész
Izrael Gibbethonból, és megszállták
Thirsát.
18 De Zimri amikor látta, hogy bevették a várost, bement a királyi ház palotájába és tűzzel magára gyújtotta a királyi házat, és meghalt
19 A bűneiért amelyekkel vétkezett,
gonoszul cselekedve az ÚR szemei
előtt; járva a Jeroboám útjában és az ő
bűnében amelyet cselekedett, vétekbe
ejtve az Izraelt.
20 Zimri egyéb dolgai pedig és az ő
összeesküvése amelyet cselekedett, va382

jon nincsenek-e megírva az izraelbeli
királyok krónika könyvében?
21 Akkor kétfelé oszlott Izrael népe: a
nép egyik része Tibnit, a Ginát fiát követte és azt tette királlyá, a másik része
pedig Omrihoz ragaszkodott.
22 De a népnek az a része amely
Omrihoz ragaszkodott, erősebb volt
mint az a nép amely Tibnit, a Ginát fiát
követte, és ahogy meghalt Tibni, Omri
uralkodott.
23 Asának, a júdabeli királynak harmincegyedik esztendejében uralkodott Omri Izraelben tizenkét esztendeig; Thirsában hat esztendeig uralkodott.
24 És megvette áron a Samária hegyét
Sémertől két talentum ezüstön; és épített a hegyre, és a várost amelyet épített Sémernek nevezte a hegy urának
nevéről, Samáriának.
25 És gonoszul cselekedett Omri az ÚR
szemei előtt, és gonoszságával meghaladta mind az előtte lévőket.
26 És Jeroboámnak, a Nébát fiának
minden útján és az ő bűnében járt,
amellyel vétekbe ejtette Izraelt, haragra indítva Izrael URát Istenét az ő bálványozásai által.
27 Omri egyéb dolgai pedig és minden
cselekedetei és az ő erőssége amellyel
cselekedett, vajon nincsenek-e megírva az izraelbeli királyok krónika könyvében?
28 És elaludt Omri az atyáival, és eltemették Samáriában, és a fia uralkodott
utána, Akháb.
29 Akháb pedig, az Omri fia, Asának
a júdabeli királynak harmincnyolcadik
esztendejében kezdett Izraelen uralkodni; és Akháb, az Omri fia huszonkét esztendeig uralkodott Samáriában
Izraelen.
30 És gonoszabbul cselekedett Akháb,
az Omri fia az ÚR szemei előtt mindazoknál akik előtte voltak.
31 Mert nem elégedett meg azzal, hogy
Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elment és feleségül
vette magának Jézabelt, Ethbaálnak,
a szidonbeli királynak a lányát, és elment, a Baálnak szolgált és meghajtotta magát annak.
32 És oltárt emelt a Baálnak a Baál házában, amelyet Samáriában épített.
33 És berket is csinált Akháb, és jobban

31
5Móz 7,3-4;
1Kir
21,25-26;

1 Királyok 16. 17.

34
Józs 6,26;

haragra indította Akháb az Izrael URát
Istenét mint az Izrael valamennyi királya akik előtte voltak.
34 Ebben a időben építette meg a
béthelbeli Hiel Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán vetette meg annak fundamentumát, és az ő
kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állította fel annak kapuit az ÚR beszéde
szerint, amelyet Józsué, a Nún fia által szólt.
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Illés próféta megmondja Akhábnak,
hogy nem lesz eső és nagy éhség
lesz. Illést a hollók táplálják a Kérith pataknál. Azután Sareptában egy özvegyas�szony eteti, akinek a gyermekét visszahozza a halálból.

1
Jak 5,17;

9
Lk 4,25-26;

1 És szólt thesbites Illés, a Gileád lakói
közül, Akhábnak: Él az Izrael URa Istene, aki előtt állok, hogy ezekben az
esztendőkben sem harmat, sem eső
nem lesz; hanem csak az én beszédem
szerint.
2 És az ÚR beszéde jött hozzá, ezt
mondva:
3 Menj el innen, és menj napkelet felé
és rejtőzz el a Kérith patakja mellett,
amely a Jordánnal szemben van.
4 És a patakból lesz italod; a hollóknak
pedig megparancsoltam, hogy ott tápláljanak téged.
5 Elment azért és az ÚR beszéde szerint cselekedett; és elment és leült a
Kérith patakja mellett, amely a Jordánnal szemben van.
6 És a hollók hoztak neki kenyeret és
húst reggel és este, és a patakból ivott.
7 És néhány nap múlva az történt,
hogy kiszáradt a patak, mert nem volt
eső a földre.
8 És az ÚR beszéde jött hozzá, ezt
mondva:
9 Kelj fel és menj el Sareptába, amely
Szidonhoz tartozik, és legyél ott; íme
ott megparancsoltam egy özvegyas�szonynak, hogy gondoskodjon rólad.
10 És felkelve elment Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, íme
egy özvegyasszony volt ott aki fát szedegetett, és megszólítva azt, mondta
neki: Hozz nekem, kérlek, egy kevés
vizet valami edényben, hogy igyam.
11 De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondta neki:

Hozz kérlek a kezedben egy falat kenyeret is.
12 Az pedig mondta: Él a te URad Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem,
csak egy marok lisztecském van a vékában és egy kevés olajom a korsóban,
és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek és elkészítem azt magamnak és a fiamnak, hogy megegyük és
azután meghaljunk.
13 Mondta pedig neki Illés: Ne félj,
menj el, cselekedj a beszéded szerint;
de először nekem süss abból egy kis
pogácsát, és hozd ide; magadnak és a
fiadnak pedig azután süss;
14 Mert azt mondja az Izrael URa Istene, hogy sem a vékabeli liszt nem fogy
el, sem a korsóbeli olaj nem fogy el addig amíg az ÚR esőt ad a föld színére.
15 És elment, és Illés beszéde szerint
cselekedett, és evett mind ő, mind az,
mind az ő háza népe naponta.
16 A vékabeli liszt nem fogyott el, sem
a korsóbeli olaj nem fogyott, az ÚR beszéde szerint, amelyet Illés által szólt.
17 És ezek után megbetegedett a ház
gazdasszonyának fia, és az ő betegsége olyan nagy volt, hogy már a lélegzete is elállt.
18 Mondta azért Illésnek: Mit vétettem
ellened, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttasd álnokságomat és megöld az én fiamat?
19 És mondta neki: Add ide a fiadat.
És elvette azt az ő kebléről, és felvitte
a felházba amelyben lakott, és lefektette az ágyára.
20 Akkor kiáltott az ÚRhoz, és mondta: Én URam Istenem, nyomorúságot
hozol erre az özvegyre is akinél lakom,
hogy megölöd a fiát?
21 És ráborult háromszor a gyermekre és felkiáltott az ÚRhoz, ezt mondva:
Én URam Istenem, hadd térjen vissza
bele, kérlek, a gyermek lelke!
22 És meghallgatta az ÚR Illés szavát,
és visszatért a gyermekbe a lelke és feléledt.
23 És felvéve Illés a gyermeket, levitte őt a felházból a házba, és az anyjának adta őt, és mondta Illés: Lásd, él
a te fiad!
24 És mondta az asszony Illésnek:
Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az ÚR beszéde igazság ajkadon.
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1 Királyok 18.
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Illés próféta Isten parancsolatából szembe megy Akháb királlyal és
megfeddi őt a bálványimádás miatt. Egybegyűjti a Baál prófétáit, és mikor a men�nyei tűzzel az áldozatot megáldozza, bebizonyítja a nép előtt az ő Istenének igaz voltát, hogy Ő az Isten és megöli a hamis prófétákat. Azután esőt kap Istentől.

1 És sok nap múlva, a harmadik esztendőben, jött az ÚR beszéde Illéshez, ezt
mondva: Menj el, mutasd meg magad
Akhábnak és esőt adok a föld színére.
2 Elment azért Illés, hogy megmutassa magát Akhábnak. Samáriában pedig nagy éhség volt.
3 És Akháb hívatta Abdiást, aki házának gondviselője volt. (Abdiás pedig
igen félte az URat;
4 Mert mikor Jézabel megölette az ÚR
prófétáit, Abdiás száz prófétát vett oltalmába, és ötvenenként elrejtette egyegy barlangba, és ott kenyérrel és vízzel táplálta őket).
5 És mondta Akháb Abdiásnak: Menj
el szerte az országban a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hátha valami füvet találnánk, hogy a lovakat és az öszvéreket életben tarthassuk, és ne hagyjuk a barmokat mindenestől elpusztulni.
6 Elosztották azért maguk közt a földet, hogy bejárják. Akháb egyedül
ment az egyik úton, és Abdiás is egyedül ment a másik úton.
7 És mikor Abdiás ment az úton, íme
elé jött Illés és megismerte őt, arcra borult és mondta: Te vagy az uram, Illés?
8 Felelt neki: Én vagyok; menj el,
mondd meg a te uradnak: Íme itt van
Illés.
9 Ő pedig mondta: Mit vétettem ellened, hogy a te szolgádat Akháb kezébe
akarod adni, hogy megöljön engem?
10 Él a te URad Istened: nincs sem
nemzetség, sem ország, ahova el nem
küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged. És ha azt mondták:
Nincs itt! az országot és a népet megeskettette, hogy csakugyan nem találtak meg téged.
11 És most te azt mondod: Menj el,
mondd meg a te uradnak: Íme itt van
Illés.
12 Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az ÚR Szel384

leme amelyet én nem tudok, és elmegyek hogy megmondjam Akhábnak,
és ha ő nem talál meg téged, engem öl
meg; pedig a te szolgád gyermekségétől fogva féli az URat.
13 Nem mondták meg az én uramnak
mit cselekedtem, mikor Jézabel megölette az ÚR prófétáit? hogy hogyan
rejtettem el az ÚR prófétái közül száz
férfit ötvenenként egy-egy barlangba
és tápláltam őket kenyérrel és vízzel.
14 És te mégis azt mondod: Menj el és
mondd meg a te uradnak: Íme itt van
Illés; hogy megöljön engem.
15 És felelt Illés: Él a Seregek URa aki
előtt állok, hogy a mai napon megmutatom magam neki.
16 Elment azért Abdiás Akháb elé és
megjelentette ezt neki, és Akháb Illés
elé ment.
17 És mikor Akháb meglátta Illést,
mondta neki Akháb: Te vagy-e az Izrael megháborítója?
18 Ő pedig mondta: Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te
atyád háza, azzal hogy elhagytátok az
ÚR parancsolatait és a Baál után jártál.
19 Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál négyszázötven prófétáját,
és a berkek négyszáz prófétáját, akik a
Jézabel asztaláról élnek.
20 És elküldött Akháb Izrael minden
fiaihoz, és egybegyűjtötte a prófétákat
a Kármel hegyre.
21 És odament Illés az egész sokasághoz, és ezt mondta: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt.
És egy szót sem felelt neki a nép.
22 Akkor mondta Illés a népnek: Egyedül én maradtam meg az ÚR prófétái
közül, míg a Baál prófétái négyszázötvenen vannak;
23 Adjatok azért nekünk két tulkot, és
ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdaljanak darabokra és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alá; én pedig elkészítem a másikat,
amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem
teszek alá.
24 Akkor hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom
az ÚR nevét; és amelyik isten tűzzel felel, az az Isten. És felelt az egész sokaság, és azt mondta: Jó ez a beszéd!
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1 Királyok 18. 19.
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25 És mondta Illés a Baál prófétáinak:
Válasszátok el magatoknak az egyik
tulkot, és először ti készítsétek el, mert
többen vagytok; és hívjátok segítségül
a ti istenetek nevét, de tüzet ne tegyetek alá.
26 És vették a tulkot amelyet nekik
adott, és azt elkészítették, és segítségül hívták a Baál nevét reggeltől délig, ezt mondva: Baál! hallgass meg
minket! De nem jött szó, sem felelet.
És átugrálták az oltárt amelyet készítettek.
27 Mikor pedig már dél lett, Illés elkezdte gúnyolni őket, azt mondva:
Kiáltsatok hangosabban, hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy félrement,
vagy úton van, vagy talán alszik, és
felébred.
28 És elkezdtek hangosan kiabálni, és
szokásuk szerint késekkel és borotvákkal vagdalták magukat amíg ki nem
csordult a vérük.
29 Mikor pedig elmúlt dél, prófétálni kezdtek egészen az esti áldozatig; de
akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgatás.
30 Akkor mondta Illés az egész sokaságnak: Gyertek hozzám. És hozzáment az egész sokaság, és felépítette az
ÚR oltárát, amely le volt rombolva.
31 És Illés vett tizenkét követ a Jákob
fiai nemzetségeinek száma szerint,
akiknek azt mondta az ÚR: Izrael legyen a neved;
32 És oltárt épített a kövekből az ÚR
nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetni való
mag férne.
33 És odakészítette a fát, felvagdalta a
tulkot és felrakta azt a fára;
34 És mondta: Töltsetek meg négy
vedret vízzel, és öntsétek az égőáldozatra és a fára. Ismét mondta: Ezt tegyétek még egyszer! És másodszor is
azt tették. Mégis mondta: Harmadszor
is tegyétek meg! És harmadszor is azt
művelték;
35 Úgy, hogy a víz lecsorgott az oltárról és még az árok is tele lett vízzel.
36 És amikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta:
Óh URam, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene, hadd ismerjék meg a mai napon,
hogy te vagy az Isten Izraelben, és
hogy én a te szolgád vagyok, és hogy

mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem.
37 Hallgass meg engem, URam, hallgass meg engem, hogy tudja meg ez a
nép, hogy Te vagy az ÚR Isten, és Te
fordítottad vissza az ő szívüket!
38 Akkor lejött az ÚR tüze, és megemésztette az égőáldozatot, a fát, a
köveket és a port, és felnyalta a vizet,
amely az árokban volt.
39 Mikor ezt látta az egész sokaság,
arcra borult, és mondta: Az ÚR az Isten! az ÚR az Isten!
40 És mondta nekik Illés: Fogjátok meg
a Baál prófétáit; senki se szaladjon el
közülük! És megfogták őket, és levitte
őket Illés a Kison patakja mellé, és ott
megölte őket.
41 Akkor mondta Illés Akhábnak:
Menj fel, egyél és igyál, mert nagy eső
zúgása hallatszik.
42 És felment Akháb, hogy egyen és
igyon. Illés pedig felment a Kármel
hegy tetejére, leborult a földre, és arcát
a két térde közé tette;
43 És mondta a szolgájának: Menj fel
és nézz a tenger felé. És felment és arrafelé nézett, és mondta: Nincs semmi.
És mondta Illés: Menj vissza hétszer.
44 És hetedszerre azt mondta a szolga: Íme egy kis felhőcske jön fel a tengerből, mint egy ember tenyere. Akkor mondta: Menj fel és mondd meg
Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy ne
késlekedjen az eső.
45 És közben besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett.
Akháb pedig szekérre ült és elment
Jezréelbe.
46 És az ÚR keze Illésen volt, és felövezte a derekát és futott Akháb előtt
amíg Jezréelbe ért.

19

Jezabel mikor meghallotta a hamis
próféták halálát, megfenyegeti Illést,
hogy megöli. Ezért Illés elszalad és kéri Istentől a halálát. Miután az angyal megerősítette, elmegy a Hóreb hegyére és elrejtőzik a barlangba ahonnan Isten kihívja és elküldi Szíria és Izrael királyához, és
Elizeust kiválasztja.
1 És Akháb elbeszélte Jézabelnek
mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, többek között azt, hogy hogyan
ölte meg mind a prófétákat fegyverrel.
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1 Királyok 19. 20.

8
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Róm 11,3;

2 És követet küldött Jézabel Illéshez,
ezt mondva: Ezt cselekedjék velem az
istenek és még annál is többet, ha holnap ilyenkorra olyanná teszem az életedet mint azok közül az egyik élete.
3 Amit mikor megértett, felkelt és elment, vigyázva az ő életére. Beersebába
ment, amely Júdában volt; és otthagyta a szolgáját.
4 Ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre, ment és leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon
meg, és mondta: Elég! Most óh URam,
vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!
5 És lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt.
És íme egy angyal megérintette, és
mondta neki: Kelj fel, egyél.
6 És mikor körülnézett, íme fejénél volt
egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. Evett és ivott, és ismét lefeküdt.
7 És eljött az ÚR Angyala másodszor
is és megérintette, és mondta: Kelj fel,
egyél, mert erődön felüli utad van.
8 És felkelt, evett és ivott; és negyven
nap és negyven éjjel ment annak az
ételnek erejével, egészen Hórebig, az
Isten hegyéig.
9 És ott bement egy barlangba, és ott
aludt. És íme az ÚR beszéde jött hozzá,
és mondta neki: Mit csinálsz itt Illés?
10 Ő pedig mondta: Nagy búsulásom
van a Seregek URáért, Istenéért, mert
az Izrael fiai elhagyták szövetségedet,
lerontották oltáraidat, és fegyverrel
megölték prófétáidat, és csak én maradtam egyedül, és engem is halálra
keresnek.
11 És mondta: Gyere ki és állj meg
az ÚR előtt ezen a hegyen. És íme, ott
ment el az ÚR, és az ÚR előtt nagy
erős szél ment, amely az ÚR előtt megszaggatta a hegyeket és meghasogatta a kősziklákat; de az ÚR nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az ÚR nem volt a földindulásban sem.
12 És a földindulás után tűz jött, de
az ÚR nem volt a tűzben sem. És a tűz
után egy halk és szelíd hang hallatszott.
13 És mikor Illés ezt hallotta, palástjával befedte az arcát, kiment és megállt
a barlang ajtajában, és íme szózat jött
hozzá, amely ezt mondta: Mit csinálsz
itt Illés?
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14 És ő felelt: Nagy búsulásom van a
Seregek URáért, Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a szövetségedet,
lerontották oltáraidat, és fegyverrel
megölték prófétáidat, és egyedül én
maradtam, és engem is halálra keresnek.
15 És mondta neki az ÚR: Menj el, térj
vissza az utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odaérsz, kend királ�lyá Szíriában Hazáelt;
16 És Izraelben kend királlyá
Jéhut, a Nimsi fiát; és Elizeust, az
abelméholabeli Sáfát fiát pedig kend
prófétává helyetted.
17 És úgy lesz, hogy aki megmenekül
Hazáel fegyverétől, azt Jéhu öli meg,
és aki megmenekül a Jéhu fegyverétől,
azt Elizeus öli meg.
18 De meghagytam Izraelben hétezer
embert: minden térdet amely nem hajolt meg a Baálnak, és minden ajkat
amely nem csókolta meg azt.
19 Elment azért onnan és megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, ahogy tizenkét
járom ökörrel szántott, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és odament hozzá
Illés és rávetette a palástját;
20 Aki elhagyva az ökröket Illés után
futott, és mondta: Kérlek hadd csókoljam meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek. És mondta:
Menj, térj vissza, mert mit cselekedtem veled?
21 És elment tőle, vett egy pár ökröt és
levágta azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakott, megfőzte azok húsát és a népnek adta, és ettek; és felkelve elment Illés után és szolgált neki.

17
2Kir
9,14-37;

18
Róm 11,4;

20

A szíriabeli király megtámadja Izrael országát, és inti Akháb királyt,
hogy hódoljon be neki és az ő egész vagyonát feleségeivel együtt neki adja. Akháb
odaígéri, de szolgái tanácsából mégsem hódol a szíriabeli királynak. Akháb két ütközetben megveri a szíriabeli királyt. A királyt is megfogja, de ő el akarja bocsátani szabadon, ezért az Isten prófétája megfeddi.
1 És Benhadád, Szíria királya ös�szegyűjtötte az egész seregét, és harminckét király volt vele és nagyon sok
ló és szekér, és felment és megszállta
Samáriát, és ostromolni kezdte azt.

1
1Kir 15,18;
2Kir 8,7-10;
Jer 49,27;
Ámós 1,4;

1 Királyok 20.
2 És követeket küldött Akhábhoz, Izrael királyához a városba;
3 És azt üzente neki: Azt mondja
Benhadád: A te ezüstöd és aranyad az
enyém, a te feleségeid is és a te szép fiaid is az enyémek.
4 És Izrael királya felelt, és azt mondta:
Ahogy megmondtad uram király, tiéd
vagyok, és mindenem amim van.
5 Megtértek a követek, és mondták:
Azt mondja Benhadád: Miután hozzád küldtem és azt üzentem, hogy az
ezüstödet és aranyadat és a feleségeidet és fiaidat add nekem;
6 Azért holnap ilyenkor elküldöm hozzád a szolgáimat, és felkutatják a házadat és a szolgáid házait; és kezükhöz
veszik ami csak kedves előtted, és elhozzák.
7 Akkor egybehívta Izrael királya az
ország véneit mind, és mondta: Vegyétek eszetekbe és lássátok meg, milyen
gonosz szándékkal van ez, mert hozzám küldött, a feleségeimért és gyermekeimért, ezüstömért és aranyamért,
és nem tagadtam meg tőle.
8 És mondták neki a vének mindnyájan, és az egész nép: Ne engedj neki, és
az ő akaratát ne teljesítsd.
9 Mondta azért Benhadád követeinek:
Mondjátok meg az én uramnak, a királynak: Mindazokat, amelyek felől
először üzentél a te szolgádnak, megcselekszem, de ezt a dolgot nem tehetem meg. Így mentek el a követek, és
megmondták neki a választ.
10 Akkor Benhadád hozzá küldött,
és mondta: Úgy cselekedjenek velem
az istenek és úgy segítsenek, hogy
Samáriának minden pora sem elég,
hogy a velem való nép közül mindegyiknek csak egy-egy marokkal is
jusson!
11 És Izrael királya felelt, és mondta: Mondjátok meg neki: Ne kérkedjen úgy aki fegyverbe öltözik, mint aki
már leveti a fegyvert!
12 Mikor meghallotta ezt a választ, éppen ivott a királyokkal a sátorokban,
mondta az ő szolgáinak: Vegyétek körül a várost! És azok körülvették azt.
13 És íme, egy próféta ment Akhábhoz,
Izrael királyához, aki ezt mondta: Azt
mondja az ÚR: Láttad mindezt a nagy
sokaságot? íme a mai napon kezedbe

adom azt, hogy megtudd, hogy én vagyok az ÚR!
14 Mondta pedig Akháb: Ki által? És
felelt: Azt mondja az ÚR: A tartományok fejedelmeinek ifjai által. Akkor
mondta Akháb: Ki kezdje meg a harcot? És felelt: Te!
15 Megszámlálta azért a tartományok fejedelmeinek ifjait, akik
kétszázharmincketten voltak; azután
megszámlálta Izrael fiainak is egész
népét, hétezer embert.
16 És délben elindultak. Benhadád pedig ott ivott a királyokkal a sátorokban, és lerészegedett ő is és a harminckét király aki segítségére jött vele.
17 És a tartományok fejedelmeinek ifjai vonultak ki legelőször. Benhadád
pedig elküldött, és megmondták neki,
ezt mondva: Valami férfiak jöttek ki
Samáriából!
18 És mondta: Akár békességért jöttek
ki, fogjátok meg őket elevenen; akár
viadalért jöttek ki, fogjátok el őket elevenen.
19 De mikor kivonultak a városból a
tartományok fejedelmeinek ifjai és a
sereg, amely őket követte:
20 Mindenki vágni kezdte azt, aki elé
került, és elfutottak a szíriabeliek; Izrael pedig kergette őket, és elfutott maga
Benhadád, Szíria királya is lovon, a lovagokkal együtt.
21 És azután kivonult Izrael királya és
megverte mind a lovagokat, mind a
szekereket, és nagy csapással megverte a szíriabelieket.
22 És Izrael királyához ment egy próféta, és ezt mondta neki: Menj el, erősítsd meg magad, és vedd eszedbe és
lásd meg mit kell cselekedned, mert
esztendő múlva ismét feljön ellened
Szíria királya.
23 A szíriabeli király szolgái pedig
mondták neki: A hegyek istenei az ő
isteneik, azért győztek le bennünket;
de vívjunk csak meg velük a síkon, és
meglátod, ha le nem győzzük őket?
24 És tedd ezt: Küldd el a királyokat,
mindegyiket a maga helyéről; és állíts
helyettük hadnagyokat,
25 És szervezz magadnak olyan sereget mint az volt amelyet elvesztettél, és
olyan lovakat és szekereket mint azok
voltak; és vívjunk meg velük a síkon,
és meglátod, hogy erősebbek leszünk
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1 Királyok 20. 21.
náluk. És engedett a szavuknak és úgy
cselekedett.
26 Mikor azért elmúlt az esztendő,
megszámlálta Benhadád a szíriabelieket, és feljött Afekbe, hogy hadakozzon Izrael ellen.
27 De Izrael fiait is megszámlálták és
mind megvoltak, és eléjük mentek. Izrael fiai pedig táborba szállva olyanok voltak azokhoz képest mint két kis
kecskenyájacska, míg a szíriabeliek ellepték a földet.
28 Jött pedig Istennek egy embere
és szólt Izrael királyának, ezt mondva: Azt mondja az ÚR: Azért mert a
szíriabeliek azt mondták, hogy csak a
hegyek Istene az ÚR és nem a völgyek
Istene is: mindezt a nagy sokaságot a
kezedbe adom, hogy megismerjétek
hogy én vagyok az ÚR.
29 És ott táboroztak egészen velük
szemben hetednapig. A hetedik napon azután megütköztek, és Izrael fiai
egy nap százezer gyalogost vágtak le a
szíriabeliek közül.
30 A többiek Afek városába menekültek; de a falak rászakadtak a megmaradt huszonkétezer emberre, és
Benhadád is elfutott és ott bolyongott
a városban kamráról-kamrára.
31 Akkor mondták neki a szolgái: Íme
hallottuk, hogy Izrael házának királyai
kegyelmes királyok, azért hadd öltözzünk zsákokba és vessünk köteleket a
nyakunkba, és menjünk ki Izrael királyához, talán életben hagyja a lelkedet.
32 És zsákokba öltöztek és köteleket
vetettek nyakukba, és elmentek Izrael
királyához, és mondták: A te szolgád
Benhadád, ezt mondja: Hagyd életben
kérlek, az én lelkemet! És mondta: Él
még? atyámfia ő!
33 És a férfiak jó jelnek vették azt, és
gyorsan megragadták a szót, és mondták: A te atyádfia, Benhadád él. És
mondta: Menjetek és hozzátok ide őt.
Kijött hozzá azért Benhadád, és felültette őt a szekerébe,
34 És mondta neki: A városokat, amelyeket elvett az én atyám a te atyádtól,
azokat visszaadom, és csinálj magadnak utcákat Damaszkuszban, mint az
én atyám csinált Samáriában; én ezzel
a szövetséggel bocsátalak el téged. És
szövetséget kötött vele és elbocsátotta őt.
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35 Egy férfi pedig a próféták fiai közül
az ÚR beszéde szerint mondta felebarátjának: Verj meg engem kérlek; de ez
nem akarta őt megverni.
36 Akkor mondta neki: Azért mert
nem engedelmeskedtél az ÚR szavának: íme amint elmész tőlem, megöl
téged az oroszlán. És amikor elment
tőle, rátalált egy oroszlán és megölte.
37 Talált azután más férfit, akinek
mondta: Kérlek, verj meg engem. És
az annyira megverte, hogy megsebesítette.
38 És elment a próféta, és az útfélen a
király elé állt, és szemeit bekötözve elváltoztatta magát.
39 Mikor pedig arra ment el a király,
kiáltott a királyhoz, és mondta: A te
szolgád kiment a hadba, és íme eljött
egy férfi, hozott hozzám egy férfit, és
mondta: Őrizd meg ezt a férfit; ha elszalad, meg kell halnod érte, vagy egy
talentum ezüstöt fizetsz.
40 És mialatt szolgádnak itt és ott dolga volt, az az ember már nem volt. És
mondta neki Izrael királya: Az a te ítéleted, magad akartad.
41 És mindjárt elvette a szeméről a kötést, és Izrael királya megismerte őt,
hogy a próféták közül való.
42 És mondta neki: Ezt mondja az ÚR:
Mert elbocsátottad kezedből a férfit
akit én halálra szántam, azért lelked
lesz lelkéért és néped népéért.
43 És Izrael királya házához ment
szomorú és megbúsult szívvel, és
Samáriába ment.

21

Akháb király kéri Nábót szőlőjét, és
mikor nem adja a királynak, ő bánkódik. Jezabel megöleti Nábótot, és Akháb
elfoglalja a szőlőjét. Illés veszedelemmel
fenyegeti meg a királyt és a királynét, de
Akháb valami megtérést mutatott, ezért Isten elhalasztja a büntetést.

1 És történt ezek után, hogy a
jezréelbeli Nábótnak volt egy szőlője Jezréelben Akhábnak, Samária királyának a háza mellett.
2 És szólt Akháb Nábótnak, ezt mondva: Add nekem a szőlődet, hogy legyen veteményeskertem, mert közel
van a házamhoz, és adok neked annál
jobb szőlőt érte, vagy ha neked tetszik,
pénzben adom meg az árát.

42
1Kir
22,37-38;

1 Királyok 21.
3
3Móz
25,23;
4Móz 36,7;
Ezék 46,18;

3 És Nábót felelt Akhábnak: Az ÚR
őrizzen meg attól, hogy neked adjam
az atyáimtól maradt örökséget.
4 Akkor hazament Akháb nagy bánattal és haraggal a beszéd miatt, amelyet
a jezréelbeli Nábót szólt neki, mert azt
mondta: Nem adom neked az atyáimtól maradt örökséget; és lefeküdt az
ágyára, és arcát a fal felé fordította, és
nem evett kenyeret.
5 Elment hozzá Jézabel, a felesége, és
mondta neki: Miért háborodott fel a te
szíved és nem eszel kenyeret?
6 És szólt hozzá: Mert beszéltem a
jezréelbeli Nábóttal, és azt mondtam
neki: Add nekem a szőlődet pénzért,
vagy ha jobban tetszik más szőlőt adok
neked érte, ő pedig azt mondta: Nem
adom neked a szőlőmet.
7 Akkor mondta neki Jézabel, a felesége: Így viseled-e most a királyságot Izraelen? Kelj fel, egyél kenyeret és örvendezzen a szíved, én majd neked
adom a jezréelbeli Nábót szőlőjét.
8 Majd levelet írt Akháb nevével, amelyet lepecsételt az ő gyűrűjével, és elküldte azt a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábóttal egy városban laktak;
9 És ezt írta a levélben: Hirdessetek
böjtöt és ültessétek Nábótot a nép élére;
10 És ültessetek vele szembe két istentelen embert, akik tegyenek tanúbizonyságot ellene, ezt mondva: Szidalmaztad az Istent és a királyt. Azután
vigyétek ki és kövezzétek meg, hogy
meghaljon.
11 És úgy cselekedtek a vének és a főemberek akik az ő városában laktak,
ahogy Jézabel megparancsolta nekik,
ahogyan megírta a levélben amelyet
nekik küldött;
12 Böjtöt hirdettek és Nábótot a nép
élére ültették.
13 Azután előjött két istentelen ember
és leült vele szemben, és tanúbizonyságot tettek ezek az istentelen emberek Nábót ellen a nép előtt, azt mondva: Szidalmazta Nábót az Istent és a
királyt. Kivitték azért őt a városból és
megkövezték és meghalt.
14 Azután megüzenték Jézabelnek:
Nábótot megkövezték és meghalt.
15 Mikor pedig meghallotta Jézabel,
hogy Nábótot megkövezték és meg-

halt, mondta Jézabel Akhábnak: Kelj
fel és foglald el a jezréelbeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart neked pénzért odaadni, mert nem él Nábót, hanem meghalt.
16 És mikor meghallotta Akháb, hogy
Nábót meghalt, felkelt Akháb, hogy lemenjen a jezréelbeli Nábót szőlőjébe és
elfoglalja azt.
17 Akkor szólt az ÚR thesbites Illésnek, ezt mondva:
18 Kelj fel és menj Akháb, az izraelbeli
király elé aki Samáriában lakik, íme
a Nábót szőlőjében van, amelybe lement, hogy elfoglalja azt;
19 És szólj neki, ezt mondva: Így
szól az ÚR: Megölted és el is foglaltad? És így szólj neki: Ezt mondja az
ÚR: Ugyanazon a helyen ahol az ebek
Nábót vérét felnyalták, a te véredet is
ebek nyalják fel!
20 És mondta Akháb Illésnek: Megint
rám találtál ellenségem? És ő mondta:
Rád találtam, mert te mindenestől arra
adtad magad, hogy az ÚR szemei előtt
gonoszságot cselekedj.
21 Íme, azt mondja az ÚR: Veszedelmet
hozok rád és elvesztem maradékaidat,
és kigyomlálom Akhábnak még a falra
hugyozóját is, és a berekesztettet és az
elhagyatottat Izraelben;
22 És olyanná teszem a házadat mint
Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és
mint Baásának, az Ahija fiának házát
azért, amiért haragra ingereltél engem,
és amiért bűnbe ejtetted az Izraelt.
23 És Jézabel felől is szólt az ÚR, ezt
mondva: Az ebek eszik meg Jézabelt
Jezréel kőfala előtt;
24 Azt, aki Akháb házából a városban
hal meg, az ebek eszik meg; azt pedig,
aki a mezőn hal meg, az égi madarak
eszik meg.
25 Mert bizonyára nem volt olyan
mint Akháb, aki arra adta volna magát, hogy csak gonoszságot cselekedjen az ÚR szemei előtt, amelyre felesége, Jézabel ösztökélte őt.
26 Mert igen utálatos dolgot cselekedett, aszerint követve a bálványokat,
ahogy az emoreusok cselekedtek, akiket az ÚR Izrael fiai előtt kiűzött.
27 Amikor Akháb meghallotta ezeket
a beszédeket, megszaggatta a ruháit,
zsákba öltözött és böjtölt, és a zsákban
aludt, és nagy alázatossággal járt.
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2Kir 9,7-9;

22
1Kir 15,29;
1Kir 16,3;
1Kir 16,11;

23
2Kir
9,35-37;

25
1Kir 16,33;

1 Királyok 21. 22.
28 És szólt az ÚR thesbites Illésnek:
29 Láttad, hogy Akháb hogy megalázta magát előttem? Mivel megalázta
magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életében, hanem csak a fia
idejében hozom el a veszedelmet a házára.

22

Akhábot megcsalják a hamis próféták, és mikor nem hisz Mikeás
igaz jövendőmondásának, elmegy Rámoth
Gileád ellen Jósafáttal együtt. Ott megsebesül és meghal, ahogy a próféta is megmondta. Akháb után Akházia uralkodik.
Meghal Jósafát és helyette Jórám uralkodik.

2
2Krón
18,1-2;

7
2Kir
3,11-13;
2Krón
18,6-7;

10
2Krón 18,9;

1 És három esztendő folyt le úgy, hogy
a szíriabeliek és Izrael között nem volt
hadakozás.
2 De a harmadik esztendőben lement
Jósafát, Júda királya az Izrael királyához,
3 Akkor mondta Izrael királya a szolgáinak: Nem tudjátok, hogy Rámoth
Gileád a miénk? És mi hallgatunk és
nem vesszük vissza Szíria királyától?
4 És mondta Jósafátnak: Feljössz-e velem a hadba Rámoth Gileád ellen? Felelt Jósafát az Izrael királyának: Úgy én
mint te, úgy az én népem mint a te néped; úgy az én lovaim mint a te lovaid.
5 És mondta Jósafát Izrael királyának:
Kérdezd meg, kérlek, még ma az ÚR
szavát.
6 És Izrael királya összegyűjtötte a
prófétákat, közel négyszáz férfit, és
mondta nekik: Elmenjek-e Rámoth
Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam?
És mondták: Menj fel, mert az Úr a király kezébe adja azt.
7 És mondta Jósafát: Van-e itt ezeken
kívül az ÚRnak prófétája, hogy attól
tudakozódjunk?
8 És Izrael királya mondta Jósafátnak:
Még van egy férfi aki által megkérdezhetjük az URat, Mikeás, a Jemla fia;
de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendöl nekem jót, hanem mindig csak
rosszat. És mondta Jósafát: Ne beszéljen így a király!
9 És Izrael királya szólított egy udvari szolgát, és mondta: Hívd ide hamar
Mikeást, a Jemla fiát.
10 És Izrael királya és Jósafát, Júda királya, ott ült királyi ruhákba öltözve,
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mindegyik a maga trónján a Samária
kapuja előtti térségen, és a próféták
mind ott jövendöltek előttük.
11 És Sédékiás, a Kénaána fia, vasszarvakat készített, és mondta: Ezt mondja
az ÚR: Ezekkel ökleled a szíriabelieket
amíg meg nem emészted őket.
12 És a próféták is mindnyájan így jövendöltek: Menj fel Rámoth Gileád ellen és jó szerencséd lesz, mert az ÚR a
király kezébe adja azt.
13 A követ pedig aki elment, hogy elhívja Mikeást, szólt neki, ezt mondva: Íme a próféták egyformán jót jövendölnek a királynak: szólj kérlek te
is úgy mint azok közül egy, és jövendölj jót.
14 Mikeás pedig mondta: Él az ÚR,
hogy azt fogom mondani amit az ÚR
mond nekem.
15 És mikor a királyhoz ment, mondta neki a király: Mikeás! elmenjünk
Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig mondta neki: Menj
fel és járj szerencsével; az ÚR a király
kezébe adja azt.
16 És mondta neki a király: Még hányszor kényszerítselek téged, hogy az
ÚR nevében csak igazat mondj nekem?
17 És mondta: Láttam az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat amelyeknek nincs pásztoruk. És
mondta az ÚR: Nincs ezeknek uruk,
mindenki térjen vissza békességben a
maga házához.
18 És mondta az Izrael királya Jósafátnak: Nem megmondtam neked,
hogy nem jövendöl jót nekem, hanem
rosszat.
19 És mondta Mikeás: Azért halld meg
most az ÚR beszédét: Láttam az URat
az ő székében ülni, és az egész men�nyei sereget az ő jobb- és baloldalán
mellette állni.
20 És mondta az ÚR: Kicsoda csalja
meg Akhábot, hogy felmenjen és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki ezt,
ki mást szólt hozzá.
21 Akkor előjött egy szellem aki az ÚR
elé állt, és mondta: Én akarom megcsalni őt. Az ÚR pedig mondta neki:
Hogyan?
22 És felelt: Kimegyek és hazug szellem leszek minden prófétája szájában.

19
2Krón
18,18;
Jób 1,6;
Jób 2,1;

1 Királyok 22.
Akkor mondta az ÚR: Csald meg és
győzd meg; menj ki és cselekedj úgy.
23 Íme az ÚR a hazugság szellemét
adta mindezeknek a prófétáidnak a
szájába; és az ÚR szólt veszedelmes
dolgot ellened.
24 Akkor odalépett Sédékiás, a
Kénaána fia, és arcul csapva Mikeást,
mondta: Hogyan? Eltávozott volna tőlem az ÚR Szelleme, hogy csak neked
szólna?
25 És mondta Mikeás: Íme meglátod
azon a napon amikor az egyik kamrából a másik kamrába mész be, hogy elrejtőzhess.
26 Izrael királya pedig azt mondta: Fogd Mikeást, és vidd vissza őt
Ammonhoz, a város fejedelméhez, és
Joáshoz, a király fiához;
27 És mondd: Ezt mondja a király:
Vessétek ezt a tömlöcbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és a
nyomorúság vizével amíg békességgel
megjövök.
28 Mondta pedig Mikeás: Ha békességgel térsz vissza, nem az ÚR szólt általam. Azután mondta: Halljátok meg
mindannyian!
29 És felvonult Izrael királya, és
Jósafát, a Júda királya Rámoth Gileád
ellen.
30 És Izrael királya mondta Jósafátnak:
Megváltoztatom a ruhámat és úgy megyek a viadalra, te pedig öltözz fel a
ruhádba. És Izrael királya elváltoztatta
a ruháját, és úgy ment a viadalra.
31 Szíria királya pedig megparancsolta a szekerei harminckét fejedelmének:
Ne vívjatok se kicsivel, se naggyal, hanem csak egyedül az Izrael királya ellen vívjatok.
32 És amikor meglátták a szekerek fejedelmei Jósafátot, mondták: Nyilván
ez az Izrael királya; és rárohanva vívtak ellene. De Jósafát elkezdett kiáltani.
33 Mikor pedig látták a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izrael királya,
otthagyták.
34 Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtte a nyilát, és eltalálta Izrael királyát a páncél és a kapocs között. És ő
mondta a kocsisának: Fordulj meg és
vigyél ki engem a táborból, mert megsebesültem!
35 És az ütközet egyre erősebb lett
azon a napon, és a király a szekerében

állt a szíriabeliek ellen, és estefelé meghalt, és a vér a sebből a szekérbe csorgott.
36 És napnyugtakor kikiáltották a táborban: Minden ember menjen haza a
maga városába és földjébe!
37 És meghalt a király, és visszavitetve Samáriába, eltemették a királyt
Samáriában.
38 És mikor a szekerét mosták a Samária mellett lévő tóban: az ebek nyalták
a vérét és paráznák fürödtek ott az ÚR
beszéde szerint, amelyet szólt.
39 Akháb egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, az elefántcsontból
épített ház, és mind a városok amelyeket épített, vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
40 És elaludt Akháb az atyáival; és utána fia, Akházia uralkodott.
41 És Jósafát, az Asa fia kezdett uralkodni Júdában, Akhábnak, az Izrael
királyának negyedik esztendejében.
42 És Jósafát harmincöt esztendős volt,
mikor uralkodni kezdett, és huszonöt
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
Anyjának Azuba volt a neve, Silhi lánya.
43 És Asának, az atyjának minden útján járt, és nem tért el attól, azt cselekedve ami kedves az ÚR szemei előtt.
44 Csakhogy a magaslatokat nem rombolták le, és a nép még a magaslatokon
áldozott és tett jóillatot.
45 És békességben élt Jósafát Izrael királyával.
46 Jósafát egyéb dolgai pedig és az ő
ereje, amellyel cselekedett és amellyel
hadakozott, vajon nincsenek-e megírva
Júda királyainak krónika könyvében?
47 A férfiszajhákat is, akik még megmaradtak az ő atyjának, Asának idejéből, kiűzte az országból.
48 Akkor nem volt király Edomban,
hanem csak helyettes király.
49 És Jósafát tengeri hajókat csináltatott, hogy Ofirba menjenek aranyért,
de nem mehettek el, mert a hajók ös�szetörtek Esiongáberben.
50 Akkor Akházia, az Akháb fia
mondta Jósafátnak: Hadd menjenek el
a szolgáim a szolgáiddal ezeken a hajókon; de Jósafát nem akarta.
51 És elaludt Jósafát az atyáival; és eltemették az atyáival Dávidnak, az aty391
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jának városában; és Jórám, a fia uralkodott helyette.
52 Izraelen pedig Akházia, az Akháb
fia kezdett uralkodni Samáriában,
Jósafátnak, Júda királyának tizenhetedik esztendejében, és két esztendeig
uralkodott Izraelben.

53 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, járva az ő atyjának és anyjának útján, és Jeroboámnak, a Nébát fiának útján, aki bűnbe ejtette az Izraelt;
54 És a Baálnak szolgált, azt imádta, és
haragra ingerelte Izrael URát Istenét,
úgy cselekedett ahogyan az atyja.

A KIRÁLYOK MÁSODIK KÖNYVE
Egybefoglalja Júda országa tizenhat királyának és az Izrael országa tizenkét királyának
háromszázhúsz esztendőben történt dolgait.
Júdában
Jorám, Jósafáttal és egyedül
12		
Akházia			
1		
Athália			
6		
Jóás			
40		
Amásia			
29		
Azária vagy Uzziás		
52		
Jótám			
16		
Akház			
16		
Ezékiás			
29		
Manassé			
55		
Amon			
2		
Jósiás			
31		
Joákház					
Jojákim			
11		
Joákin			
8		
Sedékiás			
11		
Innen a Jóákin felemelkedéséig 37		

2Kir.8,16
2Kir.8,26
2Kir.11,3
2Kir.12,1
2Kir.14,2
2Kir.15,2
2Kir.15,33
2Kir.16,2
2Kir.18,2
2Kir.21,1
2Kir.21,19
2Kir.22,1
2Kir.23,31
2Kir.23,36
2Kir.24,12
2Kir.25,1
2Kir.25,27

Izraelben
Akházia			
2		
Jórám			
12		
Jéhu			
28		
Joákház			
17		
Jóás			
16		
Jeroboám			
41		
Zakariás					
Sallum					
Menáhem			
10		
Pekája			
2		
Péka			
20		
Hóseás			
9		
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1Kir.22,52
2Kir.3,1
2Kir.10,36
2Kir.13,1
2Kir.13,10
2Kir.14,23
2Kir.15,8
2Kir.15,13
2Kir.15,17
2Kir.15,23
2Kir.15,27
2Kir.17,1

1

Ebben a részben megírják a moábiták
elszakadását Izrael országától. Akházia
betegsége és halála, amit Illés megmondott,
és aki helyett Jorám, az ő atyjafia uralkodik.

1
2Kir 3,5;

10
Lk 9,54;

1 És elszakadt Moáb, Akháb halála
után, az Izraeltől.
2 És mikor Akházia kibukott a felháza korlátján Samáriában és megbetegedett, követeket küldött el akiknek azt
parancsolta: Menjetek el, kérjetek tanácsot Baálzebubtól, az Ekron istenétől, hogy meggyógyulok-e ebből a betegségből?
3 Az ÚR Angyala pedig szólt
thesbites Illésnek: Kelj fel, menj el a
samáriabeli király követei elé, és szólj
nekik: Nincs-e Isten Izraelben, hogy
Baálzebubhoz, az Ekron istenéhez
mentek tanácsot kérni?
4 Azért azt mondja az ÚR: Az ágyból, amelyben fekszel, fel nem kelsz,
hanem kétség nélkül meghalsz. És elment Illés.
5 És mikor a követek visszajöttek hozzá, mondta nekik: Miért jöttetek vis�sza?
6 És feleltek neki: Egy férfi jött elénk és
mondta nekünk: Menjetek el, térjetek
vissza a királyhoz aki elküldött titeket,
és mondjátok meg neki: Ezt mondja
az ÚR: Nincs-e Isten Izraelben, hogy
te Baálzebubhoz, Ekron istenéhez küldesz tanácsot kérni? Azért az ágyból,
amelyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz.
7 És mondta nekik: Milyen volt az a
férfi aki elétek jött, és ezeket a beszédeket szólta nektek?
8 És feleltek neki: Egy szőrruhás ember, derekán bőr övvel felövezve. Akkor mondta: thesbites Illés volt.
9 És küldött hozzá egy ötven ember
előtt járó főembert, az alatta való ötven
emberrel. És mikor ez felment hozzá,
ott ült fenn a hegy tetején, és mondta
neki: Isten embere, a király azt parancsolja: Gyere le!
10 Felelve Illés, mondta az ötven ember előtt járó főembernek: Ha én Isten
embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emésszen meg téged és az alattad való ötven embert. És tűz szállt le
az égből, és megemésztette őt és az ő
ötven emberét.

2 Királyok 1. 2.
11 És ismét küldött hozzá a király más
ötven ember előtt való főembert, mind
az ötven férfival együtt, aki szólt és
mondta neki: Isten embere, a király azt
parancsolja, hogy gyere le hamar!
12 És felelt Illés, és mondta nekik: Ha
Isten embere vagyok, szálljon le tűz az
égből, és emésszen meg téged és a te
ötven emberedet. És Isten tüze leszállt
az égből, és megemésztette őt és az ő
ötven emberét.
13 És újra elküldött egy harmadik ötven ember előtt járó főembert is, az ő
ötven emberével együtt, és felmenve ez az ötven ember előtt járó főember, elment és térdre borult Illés előtt,
és könyörögve mondta neki: Óh Isten
embere, kérlek, legyen becsülete szemeid előtt az én lelkemnek, és ezeknek
a te szolgáidnak, ennek az ötven ember lelkének!
14 Íme tűz szállt le az égből és megemésztette az ötven ember előtt való
előbbi két főembert, az ő ötven emberével együtt: Most azért legyen becsülete az én lelkemnek szemeid előtt!
15 Ekkor szólt az ÚR Angyala Illésnek:
Menj le vele, ne félj semmit tőle. És ő
felkelve lement vele a királyhoz.
16 És szólt neki: Ezt mondja az ÚR:
Amiért követeket küldtél tanácsot kérni Baálzebubhoz, Ekron istenéhez,
mintha nem volna Izraelben Isten, akinek a beszédéből tanácsot kérhetnél:
azért nem kelsz fel az ágyból, amelyben fekszel, hanem kétség nélkül meghalsz.
17 És meghalt az ÚR beszéde szerint,
amelyet Illés szólt, és Jórám uralkodott
helyette, Jórámnak, a Jósafát fiának, a
júdabeli királynak második esztendejében, mert Akháziának nem volt fia.
18 Akházia egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajon nincsenek-e
megírva Izrael királyainak krónika
könyvében?

2

Illés próféta beszélget az úton
Elizeussal, majd átmennek szárazon a
Jordán vizén. Illést az Isten elevenen ragadja a mennybe. Elizeus visszajön a Jordán vizén száraz lábbal és a prófétáktól
tiszteletet kap. Jerikó vizét gyógyítja. A
gyermekeket szétszaggatja a medve, mert
a prófétát csúfolták.
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12
2Kir 13,14;

1 És amikor az ÚR fel akarta vinni Illést szélvész által a mennyekbe: Illés és
Elizeus elment Gilgálból.
2 És mondta Illés Elizeusnak: Maradj
itt kérlek, mert az ÚR Béthelbe küldött
engem. És felelt Elizeus: Él az ÚR és a
te lelked, hogy nem hagylak el téged!
És lementek Béthel felé.
3 Akkor kijöttek Elizeushoz a próféták
fiai akik Béthelben voltak, és mondták neki: Nem tudod, hogy a mai napon az ÚR elragadja az uradat tőled?
És mondta: Tudom én is, hallgassatok.
4 És mondta neki Illés: Elizeus! Maradj
itt kérlek, mert az ÚR engem Jerikóba
küldött. Ő azonban mondta: Él az ÚR
és a te lelked, hogy nem hagylak el téged. És mikor elmentek Jerikóba:
5 A próféták fiai akik Jerikóban voltak,
Elizeushoz jöttek, és mondták neki:
Nem tudod, hogy a mai napon az ÚR
az uradat elragadja tőled? És ő mondta: Én is tudom, hallgassatok.
6 Azután mondta neki Illés: Maradj
itt, kérlek, mert az ÚR engem a Jordán
mellé küldött. De ő felelt: Él az ÚR és
a te lelked, hogy nem hagylak el téged.
És elmentek együtt mindketten.
7 A próféták fiai közül pedig ötven férfi utánuk menve megállt messze velük
szemben, amikor ők ketten a Jordán
mellett megálltak.
8 És fogta Illés a palástját, és összehajtva azt, megütötte azzal a vizet, és az
kétfelé vált, úgyhogy mind a ketten
szárazon mentek át rajta.
9 És mikor átmentek, mondta Illés
Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled mielőtt elragadtatom tőled.
És mondta Elizeus: Legyen, kérlek, a
benned lévő szellem kettős mértéke
rajtam.
10 És ő mondta: Nehéz dolgot kértél;
mégis, ha majd meglátsz engem, mikor elragadtatom tőled, meglesz amit
kérsz: ha pedig nem látsz meg, nem lesz
meg.
11 És amikor mentek és menve beszélgettek, íme egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól.
És felment Illés a szélvészben az égbe.
12 Elizeus pedig ezt látva, kiáltott: Édes
atyám, édes atyám! Izrael szekerei és
lovagjai! És nem látta őt többé. És vette a maga ruháit és két részre szakította azokat,
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13 És felemelte Illés palástját amely leesett róla, és visszatért és megállt a Jordán partján.
14 És vette Illés palástját amely leesett róla, és megütötte azzal a vizet,
és mondta: Hol van Illés URa Istene?
És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé
vált az; és átment Elizeus.
15 És mikor látták őt a próféták fiai
akik átellenben Jerikónál voltak,
mondták: Az Illés szelleme megnyugodott Elizeuson. És elé mentek, és a
földig meghajtották magukat előtte;
16 És mondták neki: Íme szolgáid között van ötven ember, erős férfiak,
küldd el őket hadd keressék meg az
uradat, hátha az ÚR Szelleme ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen
vagy völgyben. De ő mondta: Ne küldjetek.
17 De azok egész a megszégyenülésig kényszerítették őt, és mondta: Hát
küldjetek el! És elküldték az ötven férfit, de három napig keresve sem találták meg őt.
18 És mikor visszajöttek hozzá, mert
Jerikóban lakott, mondta nekik: Nem
megmondtam, hogy ne menjetek el?
19 És mondták a város férfiai
Elizeusnak: Íme ez a város jó lakóhely
volna, ahogy magad is látod uram, de
ártalmas a vize és nem érleli meg a
föld gyümölcsét.
20 És mondta: Hozzatok nekem egy új
csészét és tegyetek bele sót. És elhozták neki.
21 Ő pedig kiment a forráshoz és belevetette a sót, és mondta: Ezt mondja
az ÚR: Meggyógyítottam ezeket a vizeket, nem származik ezután azokból
halál és éretlen termés.
22 És egészségesekké lettek a vizek
mind e mai napig, Elizeus beszéde szerint, amelyet szólt.
23 Felment azután onnan Béthelbe, és
mikor az úton felfelé ment, apró gyermekek jöttek ki a városból akik csúfolták őt, ezt mondva: Gyere fel kopasz,
gyere fel kopasz!
24 És hátratekintett és meglátta őket,
megátkozta őket az ÚR nevében, és
az erdőből két nőstény medve jött ki,
és szétszaggatott közülük negyvenkét
gyermeket.
25 Onnan azután felment a Kármel
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hegyére, onnan pedig Samáriába tért beszéde. És lement hozzá Izrael királya, és Jósafát és Edom királya.
vissza.
13 És mondta Elizeus Izrael királyáIzrael, Júda és Edom királyai mennek nak: Mi közöm van hozzád? Menj a te
a moábiták ellen, de víz nélkül meg- atyád és anyád prófétáihoz! És mondfogyatkoznak. Elizeus által Isten vizet ad ta neki Izrael királya: Ne utasíts el, mert
nekik, és győzelmet ígér az ellenség felett. az ÚR gyűjtötte össze ezt a három kiMegverik a moábitákat és igen megront- rályt, hogy a Moáb kezébe adja őket.
ják őket, de mikor vakmerősködést látnak, 14 És mondta Elizeus: Él a Seregek
URa, aki előtt állok, ha nem nézném
megtérnek belőle.
Jósafátnak, Júda királyának személyét,
1 Jórám pedig, az Akháb fia kez- bizony téged nem néznélek és rád sem
dett uralkodni Izraelen Samáriában, tekintenék;
Jósafátnak, Júda királyának tizennyol- 15 Hozzatok ide egy énekest. És mikor
cadik esztendejében, és tizenkét esz- énekelt előtte az éneklő, az ÚR keze
lett rajta.
tendeig uralkodott.
2 És gonoszul cselekedett az ÚR sze- 16 És mondta: Ezt mondja az ÚR: Csimei előtt, de nem annyira mint atyja náljatok itt és ott árkokat ezen a pataés anyja, mert lerontotta a Baál képét, kon;
17 Mert ezt mondja az ÚR: Nem látamelyet atyja készíttetett.
3 De követte Jeroboámnak, a Nébát fi- tok sem szelet, sem esőt, és ez a patak
ának bűneit, aki vétekbe ejtette Izraelt, mégis megtelik vízzel, hogy ihattok
mind ti, mind nyájatok és barmaitok.
és nem távozott el azoktól.
4 És Mésának, a Moáb királyának na- 18 Kevés pedig ez még az ÚR szemei
gyon sok juha volt, és Izrael királyá- előtt, hanem a Moábot is kezetekbe
nak adóban százezer bárányt és száz- adja.
19 És megvertek minden kulcsos váezer kost fizetett gyapjastól.
5 De mikor meghalt Akháb, Moáb ki- rost és minden szép várost, és minden
jótermő fát kivagdaltok, és minden
rálya elszakadt Izrael királyától.
6 Kiment azért Jórám király azon a na- kútfőt betöltötök, és minden jó szántópon Samáriából, és megszámlálta az földet behánytok kövekkel.
20 És reggel amikor áldozatot szoktak
egész Izraelt;
7 És elment és követeket küldött tenni, íme vizek jöttek Edom útjáról és
Jósafáthoz, Júda királyához, ezt üzen- megtelt a föld vízzel.
ve neki: A Moáb királya elszakadt tő- 21 Mikor pedig meghallotta az egész
lem; eljössz-e velem a Moáb ellen a Moáb, hogy feljöttek a királyok ellehadba? Felelt: Felmegyek, úgy én mint nük harcolni, egybegyűltek mindnyáte; úgy az én népem mint a te néped; jan akik fegyvert foghattak, és megálltak a tartományuk határán.
úgy az én lovam mint a te lovaid.
8 És mondta: Melyik úton menjünk 22 És mikor felkeltek reggel és a nap
fel? Felelt: Az Edom pusztájának útján. feljött a vizekre, úgy látták a moábiták,
9 És elment Izrael királya és Júda kirá- mintha velük szemben úgy vöröslene
lya és Edom királya; és mikor hét na- a víz mint a vér.
pig bolyongtak az úton, nem volt vize 23 És mondták: Vér ez! Megvívtak a
sem a tábornak, sem a velük lévő bar- királyok egymással, és megölte egyik
a másikat. Prédára most, Moáb!
moknak.
10 Akkor mondta Izrael királya: Jaj, jaj; 24 De mikor Izrael táborához jutottak,
az ÚR azért hívta egybe ezt a három ki- felkeltek az izraeliták, és megverték a
moábitákat, és azok megfutamodtak
rályt, hogy Moáb kezébe adja őket!
11 És mondta Jósafát: Nincs itt az ÚR előlük; betörtek hozzájuk és leverték
prófétái közül egy sem, hogy általa ta- Moábot.
nácsot kérhetnénk az ÚRtól? És felelt 25 És városaikat lerontották, és a jó
egy az Izrael királyának szolgái közül, szántóföldekre ki-ki követ hányt, és elés mondta: Itt van Elizeus, a Sáfát fia, borították azt kövekkel, és minden kútfőt behánytak, és minden jótermő fát
aki Illés kezeire vizet töltött.
12 És mondta Jósafát: Nála van az ÚR kivágtak, úgy hogy csak Kir-Haréset
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kőfalait hagyták fenn; de körülvették
azt is a parittyások, és lerontották.
26 Látva pedig Moáb királya, hogy legyőzik a viadalban, maga mellé vett
hétszáz fegyverfogó férfit, hogy keresztül törjenek Edom királyához; de
nem bírtak.
27 Akkor vette elsőszülött fiát, aki helyette uralkodott volna, és égőáldozatul megáldozta a kőfalon. Mely dolog felett Izrael népe igen felháborodott, és elmentek onnan és visszatértek földjükbe.

4

Ebben a részben megírják Elizeus csodálatos dolgait. Egy szegény asszonynak sok olajat ígér. A Súnem városbeli as�szony fiúgyermeket nyer Istentől, akit feltámaszt mikor az meghal. A keserű ételt
megédesíti és kevés kenyérrel sok embert
megelégít.

1
3Móz
25,39;

1 És kiáltott egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és
mondta: A te szolgád, az én férjem
meghalt; te tudod, hogy a te szolgád
félte az URat. Eljött pedig a hitelező,
hogy elvigye mind a két gyermekemet,
hogy szolgái legyenek.
2 Mondta neki Elizeus: Mit cselekedjem veled? Mondd meg nekem, mi van
a házadban? Mondta az: A te szolgálólányod házában nincs egyéb, csak egy
korsó olaj.
3 Akkor mondta: Menj el, kérj ott kinn
minden szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset;
4 És menj be és zárkózz be magad a
fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik
edénybe, és a tele edényt állítsd félre.
5 És elment tőle, és bezárkózott a fiaival: azok hordták neki az edényeket, ő
pedig csak töltögetett.
6 És mikor megtöltötte az edényeket,
mondta a fiának: Hozz ide még egy
edényt. Felelt az: Nincs több edény; és
akkor megállt az olaj.
7 Akkor elment, és elmondta ezt az
Isten emberének. Az pedig mondta:
Menj el, add el az olajat és fizesd ki a
hiteleződet; te pedig és a fiaid éljetek a
maradékából.
8 És történt ebben az időben, hogy
Elizeus Súnembe ment. Volt ott egy
gazdag asszony aki marasztalta őt,
hogy nála egyen kenyeret. És úgy volt,
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hogy amikor csak arra járt, betért oda,
hogy kenyeret egyen.
9 És mondta az asszony a férjének: Íme,
úgy veszem észre, hogy az az Isten
embere aki szüntelen erre jár át, szent
ember;
10 Csináljunk, kérlek, egy kis felházat,
és tegyünk abba neki egy ágyat, asztalt, széket és lámpatartót, hogy mikor
hozzánk jön hadd térjen oda.
11 És történt egy napon, hogy odament Elizeus és megszállt a felházban,
és megpihent ott.
12 És mondta Géházinak, az ő szolgájának: Hívd ide azt a súnemitát. Előhívta azért azt és elé állt.
13 Megmondta pedig neki: Mondd
meg neki: Íme nagy szorgalommal
szolgálsz nekünk, mit kívánsz, hogy
cselekedjem veled? Nincs valami mondanivalód a király előtt, vagy a sereg
fővezére előtt? És mondta az: Én az
én nemzetségem között békességgel lakom.
14 Mondta Elizeus: Mégis mit tehetnénk érte? Felelt Géházi: Nincs fia és a
férje vénember.
15 És mondta: Hívd ide! És amikor
odahívta, megállt az ajtóban.
16 És mondta Elizeus: Esztendőre
ilyenkor fiút fogsz ölelni. És mondta az: Ne, édes uram, Isten embere, ne
hazudj a te szolgálólányodnak!
17 És teherbe esett az asszony és fiút
szült abban az időben, amelyet Elizeus
megmondott.
18 Mikor megnőtt a gyermek, történt
hogy egy napon kiment az atyjához, az
aratókhoz,
19 És mondta az atyjának: Jaj a fejem,
jaj a fejem! És mondta az atyja a szolgának: Vidd el őt az anyjához.
20 Aki mikor felvette őt, vitte az anyjához és az az ölében tartotta délig, és
akkor meghalt.
21 És felment az asszony és az Isten emberének az ágyára tette őt, és az ajtót
bezárva kijött onnan.
22 És előhívatta a férjét és mondta:
Kérlek, küldj ide nekem egyet a szolgák közül és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és
mindjárt megjövök.
23 És az mondta: Miért mész hozzá,
ma nincs sem új hónap, sem szombat?
Felelt az: Csak hagyd rám!

16
1Móz
18,10;
1Móz
18,14;

2 Királyok 4. 5.

28
2Kir 4,16;
29
2Móz 4,17;
Lk 10,4;
ApCsel
19,12;

33
Mt 6,6;
Mrk 5,40;
ApCsel
9,40;

35
1Kir 17,21;
2Kir 8,1;
ApCsel
20,10;

24 És megnyergelte a szamarat, és
mondta a szolgának: Hajtsd és siess,
ne késleltess engem a menésben, csak
ha mondom neked.
25 És elmenve az Isten emberéhez jutott a Kármel hegyére. És mikor távolról meglátta őt az Isten embere, mondta Géházinak, a szolgájának: Íme, a
súnemita ez!
26 Fuss elé, kérlek, és kérdezd meg
tőle, hogy békességben van-e mind ő,
mind a férje, mind a gyermeke? Mondta az: Békességben!
27 Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, megragadta a lábait; de
Géházi odament, hogy elűzze őt, az Isten embere azonban így szólt: Hagyj
békét neki, mert megkeseredett a szíve, és az ÚR eltitkolta tőlem, és nem jelentette meg nekem.
28 És mondta az: Vajon én kértem-e
fiút az én uramtól? Nem mondtam-e
neked: Ne csalj meg engem?
29 És mondta Elizeus Géházinak:
Övezd fel a derekadat és vedd kezedbe a pálcámat és menj el, ha valakivel
találkozol ne köszönj neki, és annak is
aki köszön neked ne felelj, és a pálcámat tedd a gyermek arcára.
30 De a gyermek anyja mondta: Él az
ÚR és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged. Felkelt azért és követte őt.
31 Géházi pedig már előttük elment
és a pálcát a gyermek arcára fektette, de nem szólt és nem hallott a gyermek. Azért visszatért elé és megmondta neki, ezt mondva: Nem támadt fel a
gyermek.
32 És bement Elizeus a házba, és íme a
gyermek ott feküdt holtan az ő ágyán.
33 És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az
ÚRhoz.
34 És fellépve az ágyra a gyermekre feküdt, és száját a gyermek szájára tette, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és
ráborult, és megmelegedett a gyermek
teste.
35 Azután felállt, és egyszer fel és alá
járt a házban, majd újra felment és ráborult. Akkor a gyermek tüsszentett
vagy hétszer, és felnyitotta szemeit a
gyermek.
36 Ő pedig szólította Géházit, és
mondta: Hívd ide a súnemitát. És oda-

hívta azt. És mikor odament, mondta:
Vedd a fiadat.
37 Aki mikor bement, lábához esett,
és leborult a földre, és a fiát fogva kiment.
38 Azután visszament Elizeus Gilgálba. Éhség volt pedig akkor az országban, és a próféták fiai vele laktak. És
mondta a szolgájának: Tedd fel a nagy
fazekat és főzz valami főzeléket a próféták fiainak.
39 Kiment azért egy a mezőre, hogy
paréjt szedjen. És holmi vadszőlőre találva teleszedte a ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalta a fazékba főzeléknek; de nem
tudta, hogy mi az?
40 Mikor azután feladták a férfiaknak,
hogy egyenek, és ők enni kezdtek a főzelékből, felkiáltottak és mondták: Halál van a fazékban, Isten embere! És
nem bírták megenni.
41 Ő pedig mondta: Hozzatok lisztet.
És beledobta azt a fazékba, és mondta: Add fel most már a népnek, hadd
egyenek. És nem volt már semmi rossz
a fazékban.
42 Jött pedig egy férfi Baál Sálisából, és
hozta az Isten emberének az első zsengék kenyereit, húsz árpakenyeret, és
megzsendült gabonafejeket a ruhájában; de ő mondta: Add a népnek, hadd
egyenek.
43 Felelt a szolgája: Minek adjam ezt
száz embernek? Ő pedig mondta ismét: Add a népnek, hadd egyenek,
mert ezt mondja az ÚR: Esznek és még
marad is.
44 És eléjük adta és ettek, és még maradt is belőle az ÚR beszéde szerint.

5

Elizeus parancsából megfürdik Naámán a Jordán vizében és meggyógyul
az ő bélpoklosságából. Géházi, az Elizeus
szolgája, az ő ura tudta nélkül ajándékot
vett Naámántól, ezért megverettetik bélpoklossággal.
1 És Naámán, a szíriai király seregének
fővezére, az ő ura előtt igen nagy ember és nagyra becsült volt, mert általa
szabadította meg az ÚR Szíriát; és az a
férfi vitéz hős, de bélpoklos volt.
2 Szíriából pedig csapatok mentek ki,
és azok Izrael országából egy kislányt
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2Móz
15,25;
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Jn 6,9;
Jn 6,11;

2 Királyok 5.

7
5Móz
32,39;
1Sám 2,6;
2Kir 19,1;

13
Lk 17,12-15;

vittek el foglyul, aki Naámán feleségének szolgált.
3 És mondta ez az asszonyának: Bárcsak szembe lenne az én uram azzal a
prófétával aki Samáriában van, kétség
nélkül meggyógyítaná őt a bélpoklosságából.
4 És Naámán bement és elbeszélte az ő
urának, ezt mondva: Így és így szólt az
Izrael országából való lány!
5 Akkor mondta Szíria királya: Menj
el és levelet küldök Izrael királyának.
Elment azért és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat és tíz öltöző ruhát.
6 És elvitte a levelet Izrael királyának,
ezt írva: Mikor ez a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naámánt
azért küldtem hozzád, hogy gyógyítsd
meg őt bélpoklosságából.
7 De amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta a ruháit és
mondta: Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez hozzám
küld, hogy gyógyítsam meg ezt a férfit
az ő bélpoklosságából? Tudjátok meg
és lássátok, hogy csak okot keres ellenem.
8 Mikor pedig meghallotta Elizeus, az
Isten embere, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháit, a királyhoz küldött
ilyen üzenettel: Miért szaggattad meg
a ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és
tudja meg, hogy van próféta Izraelben.
9 És elment Naámán lovaival és szekereivel, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt.
10 És Elizeus követet küldött hozzá, ezt
mondva: Menj el és fürödj meg hétszer
a Jordánban, és megújul a hústested,
és megtisztulsz.
11 Akkor megharagudott Naámán és
elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, elém áll, segítségül hívja az URa Istene nevét, és
kezével megérinti a beteg helyeket, és
úgy gyógyítja meg a bélpoklost.
12 Vagy nem jobbak-e Abana és
Párpár, Damaszkusz folyóvizei Izrael
minden vizeinél? Vagy nem fürödhetnék meg azokban, hogy megtisztuljak?
Ilyen módon megfordulva, nagy haraggal elment.
13 De a szolgái odamentek hozzá, és
szóltak neki, ezt mondva: Atyám, ha
valami nagy dolgot mondott volna
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neked a próféta, nem tetted volna-e
meg? Mennyivel inkább, amikor csak
azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?
14 Bement azért a Jordánba, és hétszer
belemerítette magát abba az Isten emberének beszéde szerint, és megújult
az ő hústeste mint egy kis gyermek
hústeste, és megtisztult.
15 Azután visszatért egész kíséretével
az Isten emberéhez, és bemenve megállt előtte, és mondta: Íme most már
tudom, hogy az egész földön nincs Isten, csak Izraelben! Azért most vedd el
kérlek ezt az ajándékot a te szolgádtól.
16 Ő pedig mondta: Él az ÚR, aki
előtt állok, hogy nem veszem el.
Kényszerítette pedig őt, hogy elvegye,
de ő nem akarta.
17 És mondta Naámán: Hanem adj
kérlek szolgádnak ebből a földből an�nyit, amennyit két öszvér elbír, mert a
te szolgád többé nem áldozik idegen
isteneknek égőáldozattal, vagy egyéb
áldozattal, hanem csak az ÚRnak.
18 Ezt a dolgot bocsássa meg az ÚR
szolgádnak, hogy amikor bemegy
az én uram a Rimmon templomába,
hogy ott imádkozzon, és a kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok
a Rimmon templomában: azt, hogy én
meghajlok a Rimmon templomában,
bocsássa meg az ÚR szolgádnak ebben
a dologban.
19 És mondta neki Elizeus: Menj el békességgel. És mikor úgy egy mérföldnyire elment tőle,
20 Elizeusnak, az Isten emberének
szolgája, Géházi azt gondolta: Íme az
én uram megkímélte ezt a szíriabeli
Naámánt, és nem akarta tőle elvenni,
amit hozott; él az ÚR, hogy utána futok, és kérek tőle valamit.
21 És utána futott Géházi Naámánnak.
Látva pedig Naámán őt, hogy utána
fut, leugrott a szekérből és elé ment és
mondta: Rendben van minden?
22 És mondta: Rendben. Az uram küldött engem, ezt mondva: Íme, csak
most ebben az órában jött hozzám két
ifjú az Efraim hegyéről a próféták fiai
közül: adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltöző ruhát.
23 És mondta Naámán: Kérlek vegyél
két talentumot. És kényszerítette őt és
egybekötött két talentum ezüstöt két

14
Lk 4,27;

2 Királyok 5. 6.

27
4Móz
12,10;
2Krón
26,19-20;

zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat
két szolgájának adta, akik előtte vitték
azokat.
24 De amikor a dombhoz ért, elvette
tőlük azokat és elrejtette egy házban,
és elbocsátotta a férfiakat, és elmentek.
25 Ő pedig bemenve megállt az ura
előtt, és mondta neki Elizeus: Honnan,
Géházi? Felelt: Nem ment a te szolgád
sehová.
26 Ő pedig mondta neki: Nem ment-e
el az én szívem veled, mikor az a férfi leszállt eléd a szekeréből? Most van
az ideje, hogy ezüstöt szerezz, és hogy
ruhákat vegyél, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálólányokat?!
27 Azért rád és a te magodra ragad a
Naámán bélpoklossága mindörökké.
És kiment előle megpoklosodva mint
a hó.

6

Elizeus Isten beszédének ereje által felhozza a vasat a Jordánból a víz színére. Elizeus megjelenti a királynak a szíriai király tanácsát, és az ő szolgáit az Isten erejével megcsúfolja és Samáriába viszi. A szíriai király megszállja Samáriát,
és megveretnek a samáriabeliek nagy éhséggel, hogy az asszonyok megeszik a saját magzataikat.
1 És mondták a próféták fiai
Elizeusnak: Íme ez a hely ahol nálad
lakunk, igen szoros nekünk;
2 Hadd menjünk el, kérlek, a Jordán
mellé, hogy mindegyikünk egy-egy fát
hozzon onnan, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben
lakjunk. És mondta: Menjetek el!
3 És mondta egy közülük: Nyugodj
meg, és jöjj el a te szolgáiddal. És
mondta: Én is elmegyek.
4 És elment velük. És mentek a Jordán
mellé, és ott fákat vágtak.
5 És történt, hogy mikor egy közülük
kivágott egy fát, a fejsze beesett a vízbe. Akkor kiáltott és mondta: Jaj, jaj,
édes uram! ezt is kölcsön kértem!
6 És mondta az Isten embere: Hová
esett? És mikor megmutatta neki a helyet, levágott egy fát és utánadobta, és
a vas feljött a víz színére.
7 És mondta: Vedd ki. És kinyújtva kezét, kivette azt.
8 Szíria királya pedig hadat indított Iz-

rael ellen, és tanácsot tartva az ő szolgáival, mondta: Itt meg itt lesz az én
táborom.
9 És elküldött az Isten embere Izrael
királyához, ezt mondva: Vigyázz, ne
hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak
a szíriaiak betörni.
10 És Izrael királya elküldött arra a
helyre, amelyről az Isten embere szólt
neki, és őt megintette, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer.
11 És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtve a szolgáit,
mondta nekik: Miért nem mondjátok
meg nekem ki tart közülünk Izrael királyával?!
12 Akkor mondta egy a szolgái közül: Nem úgy, uram király, hanem
Elizeus próféta, aki Izraelben van, ő jelenti meg Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban
beszélsz.
13 És mondta: Menjetek el és nézzétek
meg hol van, hogy utánaküldjek és elhozassam őt. És megjelentették neki:
Íme Dótánban van.
14 Akkor lovakat, szekereket és nagy
sereget küldött oda, akik éjjel elmentek
és körülvették a várost.
15 Jókor reggel pedig felkelt az Isten
emberének szolgája, kiment, és íme seregek vették körül a várost, és lovak
és szekerek. És mondta neki a szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk?
16 Felelt ő: Ne félj. Mert többen vannak
akik velünk vannak, mint akik velük.
17 És imádkozott Elizeus és mondta:
Óh URam! nyisd meg kérlek a szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az ÚR
a szolga szemeit és látott, és íme a hegy
rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.
18 És mikor azok lementek hozzá, könyörgött Elizeus az ÚRnak, ezt mondva: Verd meg ezt a népet vaksággal!
És Elizeus kívánsága szerint megverte
őket vaksággal.
19 És mondta nekik Elizeus: Nem ez
az út, sem ez a város; gyertek utánam,
és ahhoz a férfihoz vezetlek titeket akit
kerestek. És elvezette őket Samáriába.
20 És mikor bementek Samáriába,
mondta Elizeus: Óh URam, nyisd meg
ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitotta az ÚR az ő szemeiket és láttak, és íme Samária közepében voltak.
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21 Izrael királya pedig mikor látta
őket, mondta Elizeusnak: Vágva vágassam-e őket, atyám?
22 És mondta: Ne vágasd. Le szoktad-e vágatni azokat, akiket karddal
vagy íjjal fogsz el? Adj nekik kenyeret
és vizet, hogy egyenek és igyanak, és
elmenjenek az urukhoz.
23 És nagy lakomát szerzett nekik; és
miután ettek és ittak, elbocsátotta őket.
Ők pedig elmentek az ő urukhoz; és ettől fogva nem jöttek többé szíriai portyázó csapatok Izrael földjére.
24 És ezután történt, hogy Benhadád,
Szíria királya összegyűjtötte egész
seregét, és felment és megszállta
Samáriát.
25 És igen nagy éhség lett Samáriában,
mert addig tartották megszállva a várost, míg egy szamárfej nyolcvan
ezüst, és egy véka galambganéj öt
ezüst lett.
26 És mikor Izrael királya átment a kőfalon, egy asszony kiáltott hozzá, ezt
mondva: Segíts, uram király!
27 A király mondta: Ha nem segít meg
téged az ÚR, hogyan segítselek meg
én? A szérűről vagy a présből?
28 És mondta neki a király: Mit akarsz?
Mondta az: Ez az asszony azt mondta
nekem: Add ide a fiadat, hogy ma őt
együk meg, az én fiamat pedig holnap
esszük meg.
29 És megfőztük a fiamat és megettük. Mikor azután másnap azt mondtam neki: Add ide a fiadat, hogy azt is
megegyük, ő elrejtette a fiát.
30 Mikor pedig hallotta a király az as�szony beszédét, megszaggatta a ruháit
ahogy a kőfalon járt, és meglátta a nép,
hogy íme alul zsákruha van a testén.
31 És mondta: Úgy cselekedjen velem
az Isten és úgy segítsen, ha Elizeusnak,
a Sáfát fiának feje ma rajta marad!
32 Elizeus pedig ott ült a házában, és
együtt ültek vele a vének. És elküldött
a király egy férfit maga előtt. Mielőtt
azonban odaért volna a követ, mondta
Elizeus a véneknek: Látjátok, hogy az
a gyilkos hogyan küld ide, hogy fejemet vétesse? Vigyázzatok, hogy amikor ideér a követ, zárjátok be az ajtót
és szorítsátok meg az ajtóban: Íme az
ura lábainak dobogása követi őt.
33 És mikor még így beszélt velük, a
követ már leérkezett hozzá és nyomá400

ban a király, és mondta: Íme, ez a veszedelem az ÚRtól van; miért várnám tovább az URat?
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Elizeus megjövendöli a samáriabelieknek az elkövetkezendő nagy bőséget. A
király főtanácsosát, aki nem hitt a prófétának, eltapossák a kapuban. A samáriabeliek
elprédálják a szíriai tábort és nagy bőség
lesz.
1 És mondta Elizeus: Halljátok meg az
ÚR beszédét. Ezt mondja az ÚR: Holnap ilyenkor egy mérték zsemlelisztet
egy sikluson, és két mérték árpát egy
sikluson vesznek Samária kapujában.
2 És felelt az Isten emberének egy főember, akinek kezére támaszkodott a
király: Hacsak az ÚR ablakokat nem
csinál az égen; akkor meglehet-e? És
mondta Elizeus: Íme, szemeiddel fogod meglátni, de nem eszel belőle.
3 A kapu előtt pedig négy bélpoklos
férfi volt, akik mondták egymásnak:
Miért maradunk itt, hogy meghaljunk
éhen?
4 Ha azt határozzuk is, hogy bemegyünk a városba, ott is éhség van, és
akkor ott halunk meg; ha pedig itt maradunk, akkor itt halunk meg; gyertek
el azért, szökjünk el a szíriabeliek táborába, ha meghagyják életünket, élünk,
ha megölnek, meghalunk.
5 És felkeltek alkonyatkor, hogy a
szíriabeliek táborába menjenek; és mikor odaértek a szíriabeliek táborának
széléhez, íme már nem volt ott senki.
6 Mert az ÚR azt cselekedte, hogy a
szíriabeliek tábora szekerek zörgését és lovak dobogását, és nagy sereg
robogását hallotta, és mondták egymásnak: Íme Izrael királya felbérelte ellenünk a hitteusok királyait és az
egyiptombeliek királyait, hogy ellenünk jöjjenek.
7 És felkelve elfutottak alkonyatkor, és
elhagyták mind sátraikat, mind lovaikat, mind szamaraikat, ahogy a tábor
volt, és elfutottak, csakhogy megmenthessék az életüket.
8 Mikor azért ezek a bélpoklosok a tábor széléhez értek, bemenve egy sátorba, ettek és ittak, és elvittek onnan
ezüstöt, aranyat és ruhákat, és elmenve elrejtették azokat; és megtérve más
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2 Királyok 7. 8.
sátorba mentek be, és abból is hoztak és
elmenve elrejtették.
9 És mondta egyik a másiknak: Nem
cselekszünk igazán: ez a mai nap
örömmondás napja, ha mi hallgatunk
és megvárjuk a virradatot, büntetés ér
bennünket; most azért gyertek és menjünk el, és mondjuk meg a király házának.
10 És elmentek, és kiáltottak a város kapunállójának és elbeszélték
nekik, ezt mondva: Odamentünk a
szíriabeliek táborába, de már nem volt
ott senki; emberek szava nem hallatszott, csak a lovak és a szamarak vannak kikötve, és a sátorok úgy, ahogy
voltak.
11 Kiáltottak azért a kapunállók, és
hírré tették ott benn a király házában.
12 És felkelt éjszaka a király, és mondta a szolgáinak: Megmondom nektek
mit csinálnak velünk a szíriabeliek.
Tudják, hogy éhen vagyunk, és azért
mentek ki a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, azt mondva: Mikor kijönnek a városból, megfogjuk őket elevenen és bemegyünk a városba.
13 Akkor felelt egy a szolgái közül, és
mondta: Ki kell választani a megmaradt lovak közül, amelyek a városban
megmaradtak, ötöt, – íme éppen olyanok ezek, mint Izrael egész sokasága
amely megmaradt; íme éppen olyanok ezek, mint Izrael egész sokasága
amely elpusztult, – és küldjük ki, hadd
lássuk meg.
14 És vettek két szekeret lovakkal, és
kiküldte a király a szíriaiak táborába,
ezt mondva: Menjetek el és nézzétek
meg.
15 És mikor utánuk mentek egészen
a Jordánig, íme az egész út rakva volt
ruhákkal és edényekkel, amelyeket a
szíriaiak sietségükben elhánytak. És
mikor visszajöttek a követek, elmondták ezt a királynak:
16 Kiment a nép és kirabolta a
szíriabeliek táborát, és egy mérték
zsemlelisztet egy sikluson, és két mérték árpát egy sikluson vettek, az ÚR
beszéde szerint.
17 A király pedig azt a főembert akinek a kezére szokott támaszkodni, odarendelte a kapuhoz. És a nép eltaposta őt a kapuban, és meghalt, ahogy az
Isten embere megmondta, aki meg-

jövendölte ezt mikor a király lement
hozzá.
18 Úgy történt, ahogy az Isten embere
a királynak jövendölte: Két mérték árpát egy sikluson és egy mérték zsemlelisztet egy sikluson adnak holnap
ilyenkor Samária kapujában.
19 És ezt felelte a főember az Isten emberének: Hacsak az ÚR ablakokat nem
csinál az égen; akkor meglehet-e? és ő
azt mondta erre: Íme szemeiddel fogod meglátni; de nem eszel belőle.
20 És teljesen így történt vele, mert eltaposta őt a nép a kapuban és meghalt.

8

Elizeus megjövendöli a Súnem városbeli asszonynak az elkövetkező éhséget és
inti, hogy menjen el az elől, ki mikor vis�szatér hazájába, az ő örökségét visszanyeri a királytól. Szíriában Benhadád helyett
uralkodik Házáel. Az edomiták elszakadnak
a Júda országától. Jorám helyett Júdában
Athália asszony fia, Akházia lett a király.
1 És Elizeus szólt annak az asszonynak, akinek a fiát feltámasztotta, ezt
mondva: Kelj fel és menj el a házad népével együtt, és tartózkodj ott ahol tartózkodhatsz, mert az ÚR éhséget hívott elő, és el is jött a földre hét esztendeig.
2 És felkelt az asszony és az Isten
emberének beszéde szerint cselekedett, és elment ő és az ő háznépe, és
a filiszteusok földjében lakott hét esztendeig.
3 Mikor pedig elmúlt a hét esztendő,
visszatért az asszony a filiszteusok
földjéből, és elment, hogy panaszkodjon a királynak az ő házáért és szántóföldjeiért.
4 A király pedig beszélt Géházival,
az Isten emberének szolgájával, ezt
mondva: Mondd el, kérlek, nekem
mindazokat a csodálatos dolgokat,
amelyeket Elizeus cselekedett.
5 És mikor elmondta a királynak, hogyan támasztotta fel a halottat, íme
az asszony akinek a gyermekét feltámasztotta, éppen akkor kiáltott a királyhoz az ő házáért és szántóföldjeiért; és mondta Géházi: Uram király, ez
az az asszony és ez az ő fia, akit feltámasztott Elizeus.
6 És kikérdezte a király az asszonyt,
és az elmondta neki; és adott a király
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mellé egy udvari szolgát, ezt mondva: Adasd vissza minden jószágát, és
a szántóföld minden hasznát attól az
időtől fogva, mióta elhagyta a földet
egész mostanig.
7 És Elizeus elment Damaszkuszba,
Benhadád pedig, Szíria királya beteg
volt, és hírül adták neki: Isten embere idejött.
8 És mondta a király Hazáelnek: Vegyél ajándékot a kezedbe és menj az
Isten embere elé, és kérj tanácsot általa az ÚRtól, ezt mondva: Meggyógyulok-e ebből a betegségből?
9 És elé ment Hazáel, és ajándékokat vitt kezében mindenféle drága damaszkuszi jószágból negyven teve terhét; és elment és megállt előtte, és így
szólt: A te fiad, Benhadád, Szíria királya, az küldött engem hozzád, ezt
mondva: Vajon meggyógyulok-e ebből a betegségből?
10 Felelt neki Elizeus: Menj el, mondd
meg neki: Minden kétség nélkül meggyógyulhatnál; de megjelentette nekem az ÚR, hogy ő meghal.
11 És mereven Hazáelre nézett, amíg
zavarba nem jött; végül sírni kezdett
az Isten embere.
12 És mondta Hazáel: Miért sír az én
uram? És felelt: Mert tudom a veszedelmet, amelyet Izrael fiaira hozol;
erős városait megégeted, ifjait fegyverrel levágatod, és kisgyermekeit a földhöz vered, és terhes asszonyait kettévágod.
13 És mondta Hazáel: Kicsoda a szolgád, ez az eb, hogy ilyen nagy dolgokat cselekedne? És felelt Elizeus: Megjelentette nekem az ÚR, hogy te leszel
Szíria királya.
14 És elment Elizeustól, és bement az
urához, és az mondta neki: Mit mondott Elizeus? és mondta: Azt mondta,
hogy meggyógyulsz.
15 Másnap azonban elővett egy takarót és azt vízbe mártva ráterítette az arcára, és meghalt: és Hazáel uralkodott
helyette.
16 És Jórámnak, az Akháb fiának, Izrael királyának ötödik esztendejében,
mikor még Jósafát volt Júda királya,
uralkodni kezdett Jórám, a Jósafát fia,
Júda királya.
17 Harminckét esztendős volt mikor
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uralkodni kezdett, és nyolc esztendeig
uralkodott Jeruzsálemben.
18 És Izrael királyainak útján járt, ahogyan az Akháb házából valók cselekedtek, mert Akháb lánya volt a felesége, és gonoszul cselekedett az ÚR
szemei előtt.
19 De az ÚR nem akarta elveszteni Júdát Dávidért, az Ő szolgájáért;
ahogy megígérte neki, hogy szövétneket ad neki és az ő fiainak mindörökké.
20 Az ő idejében szakadt el Edom a
Júda birodalmától, és választott királyt
magának.
21 És átment Jórám Seirbe és vele minden harci szekere, és mikor éjjel felkelt
és megtámadta az edomitákat akik körülzárták őt, és a szekerek fejedelmeit,
elfutott a nép, ki-ki a maga hajlékába.
22 És elszakadt Edom a Júda birodalmától mind a mai napig; ugyanebben
az időben szakadt el Libna is.
23 Jórám egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajon nincsenek-e
megírva Júda királyainak krónika
könyvében?
24 És elaludt Jórám az atyáival, és eltemették atyáival a Dávid városában, és
uralkodott helyette Akházia, a fia.
25 Jórámnak, az Akhábnak, Izrael királya fiának tizenkettedik esztendejében
kezdett uralkodni Akházia, Jórámnak,
a júdabeli királynak fia.
26 Huszonkét esztendős volt Akházia
mikor uralkodni kezdett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
anyjának neve Athália volt, Omrinak,
Izrael királyának lánya.
27 És az Akháb házának útján járt, és
gonoszul cselekedett az ÚR szemei
előtt, mint az Akháb háza, mert az
Akháb házának veje volt.
28 És hadakozott Jórámmal, az Akháb
fiával, Szíria királya, Hazáel ellen
Rámóth Gileádban; de a szíriabeliek
megverték Jórámot.
29 Akkor visszatért Jórám király, hogy
meggyógyíttassa magát a sebekből
Jezréelben, amelyeket Ráma alatt ütöttek rajta a szíriabeliek, mikor Hazáel,
Szíria királya ellen harcolt. Akházia
pedig, a Jórám fia, Júda királya lement,
hogy meglátogassa Jórámot, az Akháb
fiát Jezréelben, ahol betegen feküdt.
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Jéhut királlyá kenik Izrael országán, aki
megöli Jorámot az ő urát, és Akháziát a
Júda királyát, Jezabelt az ablakból vetik alá,
akinek a testét az ebek eszik meg.
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1 Elizeus próféta pedig szólított egyet
a próféták fiai közül, és mondta neki:
Övezd fel derekadat, és vedd kezedbe ezt a korsócska olajat, és menj el
Rámóth Gileádba.
2 És menj be oda, és nézd meg hol van
Jéhu, Jósafátnak, a Nimsi fiának fia.
Mikor pedig odaérsz, keltsd fel őt az ő
atyjafiai közül, és vidd be a belső kamrába,
3 Akkor vedd elő ezt a korsócska olajat
és töltsd a fejére, ezt mondva: Azt
mondja az ÚR: Téged kentelek királlyá
Izraelen! És az ajtót kinyitva, fuss el és
semmit ne időzz ott.
4 És elment az ifjú, a próféta tanítványa Rámóth Gileádba.
5 És mikor bement, íme a seregek fejedelmei ott ültek együtt, és akkor
mondta: Beszédem volna veled, fejedelem! És mondta Jéhu: Kivel volna
beszéded ennyiünk közül? És mondta:
Veled, fejedelem!
6 Felkelt azért, bement a házba és fejére töltötte az olajat, és mondta neki:
Azt mondja az Izrael URa Istene: Királlyá kentelek téged az ÚR népén, az
Izraelen,
7 Hogy elveszítsd Akhábnak, a te
uradnak háza népét, mert bosszút állok az én szolgáimnak, a prófétáknak
véréért, és mind az ÚR szolgáinak véréért Jézabelen.
8 És kivész egészen az Akháb háza, és
kigyomlálom az Akhábhoz tartozókat
mind, még a falra hugyozót is, mind a
berekesztettet, mind az elhagyottat Izraelben;
9 És olyanná teszem az Akháb házát
mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és mint Baasának, az Ahija fiának
házát.
10 Jézabelt pedig az ebek eszik meg
Jezréel mezején, és nem lesz aki eltemesse őt. És kinyitva az ajtót, elfutott.
11 És mikor Jéhu kiment az ő urának
szolgáihoz, mondták neki: Békességes-e a dolog? Miért jött ez a bolond
hozzád? És felelt nekik: Hiszen ismeritek ezt az embert és az ő beszédét!
12 És mondták: Hazugság! Mondd

2 Királyok 9.
meg az igazat. És mondta: Így s így
szólt nekem, azt mondva: Azt mondja az ÚR: Királlyá kentelek téged Izraelen.
13 Akkor nagy sietséggel mindenki
vette a maga ruháját, és aláterítették
a lépcső felső részére és megfújatták a
harsonákat, és kikiáltották: Jéhu uralkodik!
14 Így összeesküdött Jéhu, Jósafátnak,
a Nimsi fiának fia, Jórám ellen. Jórám
pedig az egész Izraellel ott táborozott
Rámóth Gileád alatt, Hazáel, Szíria királya ellen.
15 De visszatért Jórám király, hogy
magát Jezréelben gyógyíttassa a sebekből, amelyeket a szíriabeliek ütöttek rajta, mikor Hazáel, Szíria királya
ellen harcolt. És mondta Jéhu: Ha nektek is úgy tetszik, ne engedjetek senkit
kimenni a városból aki elmenjen és hírül vigye ezt Jezréelbe.
16 És befogatott Jéhu, és elment
Jezréelbe ahol Jórám feküdt, és ahova Akházia is, a Júda királya lement,
hogy meglátogassa Jórámot.
17 Mikor pedig az őrálló, aki Jezréelben
a tornyon állt, meglátta Jéhu seregét,
hogy jön, mondta: Valami sereget látok. Akkor mondta Jórám: Válassz egy
lovast és küldj eléjük, és mondja ezt:
Békességes-e a dolog?
18 És odalovagolt a lovas eléjük, és
mondta: Azt kérdezi a király: Békességes-e a dolog? Felelt Jéhu: Mi gondod van a békességgel? Kerülj a hátam
mögé. Megjelentette pedig ezt az őrálló, és mondta: Hozzájuk ment ugyan a
követ, de nem tért vissza.
19 Akkor elküldött egy másik lovast,
aki hozzájuk ment, és mondta: Azt
kérdezi a király: Békességes-e a dolog?
Felelt Jéhu: Mi gondod van a békességgel? Kerülj a hátam mögé.
20 Hírül adta ezt is az őrálló, ezt mondva: Hozzájuk ment ugyan, de nem jött
vissza. De a hajtás olyan mint Jéhunak,
a Nimsi fiának hajtása, mert úgy hajt
mint egy őrült.
21 Akkor mondta Jórám: Fogjatok be!
És befogva a szekerét, kiment Jórám,
Izrael királya és Akházia, Júda királya, mindegyik a maga szekerén Jéhu
elé, és a jezréelbeli Nábót mezején találkoztak vele.
22 És mikor meglátta Jórám Jéhut,
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mondta: Békességes-e a dolog,
Jéhu? Felelt ő: Mit békesség?! Mikor
Jézabelnek, a te anyádnak paráznasága és varázslása igen sok?
23 Akkor megfordította Jórám az
ő kezét és futni kezdett, és mondta
Akháziának: Árulás ez, Akházia.
24 Jéhu pedig meghúzva az íját, úgy
hátba lőtte Jórámot a lapockák között,
hogy a szívén ment át a nyíl, és lerogyott a szekérben.
25 És mondta Bidkárnak, a hadnagyának: Fogd meg és vesd a jezréelbeli
Nábót mezejére, mert emlékezz csak
vissza, mikor mi ketten az ő atyja,
Akháb után lovagoltunk, és az ÚR ezt
a fenyegetést mondta felőle:
26 Bizonyára megkeresem a Nábót vérét és az ő fiainak vérét, amelyet tegnap láttam, azt mondja az ÚR: Azért
megfizetek neked ezen a szántóföldön, azt mondja az ÚR: Most azért
fogd őt, és vesd a szántóföldre az ÚR
beszéde szerint.
27 Akházia pedig, a Júda királya, mikor látta ezt, futni kezdett a kert házának útján; de Jéhu utána menve,
mondta: Ezt is vágjátok le a szekérben, és megsebesítették őt a Gúr hágójánál, amely Jibleám mellett van; és ő
Megiddóba menekülve, ott meghalt.
28 És a szolgái elvitték őt szekéren Jeruzsálembe, és eltemették a sírboltjába
az atyáival a Dávid városában.
29 Akházia pedig uralkodni kezdett
Júdában Jórámnak, az Akháb fiának tizenegyedik esztendejében.
30 És mikor Jéhu Jezréelbe ment és
Jézabel ezt meghallotta, arcát megékesítette kenettel, felékesítette fejét és kitámaszkodott az ablakon.
31 És mikor Jéhu bevonult a kapun,
mondta: Békesség van-e, óh Zimri!
uradnak gyilkosa?
32 Ő pedig feltekintve az ablakra, ezt
mondta: Ki van ott velem? Ki? És letekintett két vagy három főember.
33 És mondta azoknak: Vessétek le őt.
És levetették, és a vére szétfröccsent a
falra és a lovakra, és eltapostatta őt.
34 Bemenve pedig oda, evett és ivott,
és mondta: Nézzetek utána annak az
átkozottnak és temessétek el; hiszen
mégis csak király lánya.
35 De amikor kimentek, hogy eltemessék, már semmit sem találtak belőle,
404

csak a koponyáját, a lábait és a keze fejeit.
36 És visszamenve megmondták neki,
és ő mondta: Ez az ÚR beszéde, amelyet szólt az Ő szolgája, thesbites Illés
által, ezt mondva: Az ebek eszik meg
Jézabel húsát a Jezréel földjén,
37 És olyan lesz Jezréel földjén a
Jézabel teste, mint a mezőn a ganéj,
úgyhogy senki meg nem mondhatja:
Ez Jézabel!

10

Megöleti Jéhu Akháb hetven fiát és
minden háznépét, hogy az Úr beszéde beteljesedjen. Az Akházia, Júda királyának negyvenkét atyjafiát is megöli. A Baál
papjait is levágja, és annak templomából
árnyékszéket csinál.

1 Akhábnak pedig hetven fia volt
Samáriában. És levelet írt Jéhu, és elküldte azt Samáriába Jezréel fejedelmeihez, a vénekhez, és Akháb fiainak
tanítóihoz, ilyen parancsolattal:
2 Mihelyt ez a levél hozzátok jut, akiknél a ti uratok fiai vannak a szekerekkel, lovakkal, az erős városokkal és
fegyverekkel együtt,
3 Nézzétek meg melyik a legjobb és a
legigazabb a ti uratok fiai közül, azt ültessétek az ő atyjának királyi székébe,
és harcoljatok a ti uratok házáért.
4 És igen megrettentek, és mondták:
Íme már két király nem maradhatott
meg előtte, hát hogyan maradhatnánk
meg mi?
5 És elküldtek mind a király házának,
mind a városnak fejedelmei, és a vének
és a tanítók Jéhuhoz, ezt mondva: Szolgáid vagyunk, valamit parancsolsz nekünk, azt cselekedjük; mi nem teszünk
királlyá senkit, ami neked tetszik azt
cselekedd!
6 És másodszor is levelet írt nekik, ezt
mondva: Ha velem tartotok és az én
beszédemre hallgattok, vegyétek fejüket a férfiaknak, a ti uratok fiainak,
és jöjjetek hozzám holnap ilyenkor
Jezréelbe. És a király fiai, a hetven férfi, a város nagyjainál voltak akik nevelték őket.
7 És mikor eljutott hozzájuk a levél,
vették a király fiait, és megölték a hetven férfit, és fejeiket kosarakba rakták,
és elküldték hozzá Jezréelbe.
8 És mikor odaérkezett a követ és be-
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2Krón 22,8;
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jelentette neki, ezt mondva: Elhozták a
király fiainak fejeit, mondta: Rakjátok
két rakásba azokat a kapu előtt reggelig.
9 És mikor reggel kiment, megállt és
mondta az egész népnek: Ti igazak
vagytok. Íme az én uram ellen én ütöttem pártot és én öltem meg őt; de ki
ölte meg mindezeket?
10 Azért vegyétek eszetekbe ebből,
hogy az ÚR beszédéből egyetlen egy
sem esik a földre, amit az ÚR az Akháb
háza ellen szólt, és az ÚR véghezvitte
amit az Ő szolgája, Illés által mondott.
11 Azután levágta Jéhu mindazokat
akik megmaradtak az Akháb házából Jezréelben, és minden főemberét,
egész rokonságát és minden papját,
míg csak ki nem irtotta a maradékát is.
12 És felkelve elindult és elment
Samáriába. De útközben volt a pásztorok juhnyíró háza.
13 És itt Akháziának, a Júda királyának atyjafiaira talált Jéhu, és mondta:
Kik vagytok? És feleltek azok: Akházia
atyjafiai vagyunk, és lejöttünk, hogy
köszöntsük a király gyermekeit és a
királyné fiait.
14 Ő pedig mondta: Fogjátok meg őket
elevenen. És megfogták őket elevenen,
és megölték őket a juhnyíróház kútja
mellett, negyvenkét férfit; és egyetlen
egyet sem hagyott meg közülük.
15 És mikor elment onnan, Jonadábbal,
a Rekháb fiával találkozott, aki elé jött
és köszöntötte őt, és mondta neki: Vajon olyan igaz-e a te szíved, mint az
én szívem a te szívedhez? És felelt
Jonadáb: Olyan. Ha így van, nyújts kezet. És ő kezet nyújtott és felültette őt
maga mellé a szekérbe.
16 És mondta: Gyere velem és lásd
meg, hogyan állok bosszút az ÚRért.
És vele együtt vitték őt az ő szekerén.
17 És megérkezett Samáriába, és levágta mindazokat akik az Akháb nemzetségéből megmaradtak Samáriában,
míg ki nem vesztette azt az ÚR beszéde szerint, amelyet szólt Illésnek.
18 És Jéhu összegyűjtötte az egész népet, és mondta neki: Akháb kevéssé szolgálta Baált; Jéhu sokkal jobban
akarja szolgálni.
19 Most azért hívjátok hozzám a Baál
minden prófétáit, minden papját és
minden szolgáját; senki el ne marad-

jon, mert nagy áldozatot akarok tenni
a Baálnak; valaki elmarad, annak meg
kell halnia. Jéhu pedig ezt álnokságból
cselekedte, hogy elveszítse a Baál tisztelőit.
20 És mondta Jéhu: Szenteljetek ünnepet Baálnak. És kikiáltották.
21 És szétküldött Jéhu egész Izraelbe,
és eljöttek mind a Baál tisztelői, és senki el nem maradt aki el nem jött volna, és bementek a Baál templomába,
és megtelt a Baál temploma minden
zuga.
22 Akkor mondta a ruhatárnoknak:
Hozz ki ruhákat a Baál minden tisztelőjének. És hozott nekik ruhákat.
23 És bement Jéhu és Jonadáb, a
Rekháb fia a Baál templomába, és
mondta a Baál tisztelőinek: Vizsgáljátok meg és lássátok meg, hogy ne legyen itt veletek az ÚR szolgái közül
senki, hanem csak a Baál tisztelői.
24 És mikor bementek, hogy ajándékokkal és égőáldozatokkal áldozzanak, Jéhu odaállított kívül nyolcvan
embert, akiknek azt mondta: Aki egyet
elszalaszt azok közül akiket én kezetekbe adok, annak meg kell érte halni.
25 Mikor pedig elvégezték az égőáldozatot, mondta Jéhu a vitézeknek és
hadnagyoknak: Menjetek be, vágjátok le őket, meg ne meneküljön csak
egy is közülük! És levágták őket fegyver élével, és a vitézek és a hadnagyok
elhányták az ő holttestüket. Azután elmentek a Baál templomának városába,
26 És kihordva a Baál templomának
bálványait, megégették azokat.
27 És lerontották a Baál képét is templomostól, és azt árnyékszékké tették
mind e mai napig.
28 Így vesztette ki Jéhu a Baált Izraelből.
29 De Jeroboámnak, a Nébát fiának
bűneitől, aki vétekbe ejtette az Izraelt,
nem szakadt el Jéhu, az aranyborjúktól, melyek Béthelben és Dánban voltak.
30 És mondta az ÚR Jéhunak: Amiért
szorgalmasan megcselekedted azt ami
nekem tetszett, és az én szívem kívánsága szerint cselekedtél az Akháb házával: azért a te fiaid negyedízig ülnek
Izrael királyi székében.
31 De Jéhu nem igyekezett azon, hogy
Izrael URának Istenének törvényében
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járjon teljes szívéből, mert nem szakadt
el a Jeroboám bűneitől, aki bűnbe ejtette Izraelt.
32 Abban az időben kezdett az ÚR
pusztítani Izraelben, és megverte őket
Hazáel, Izrael minden határában.
33 A Jordántól egész napkeletig, a
gileádbelieknek, a Gád nemzetségének, a Rúben nemzetségének, Manassé
nemzetségének egész földjét, Aroertől
fogva, mely az Arnon patak mellett
van, mind Gileádot, mind Básánt.
34 Jéhu egyéb dolgai pedig és minden
cselekedetei, és minden erőssége, vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
35 És elaludt Jéhu az atyáival, és eltemették őt Samáriában. És uralkodott
helyette Joákház, a fia.
36 A napok pedig amelyekben uralkodott Jéhu Izraelen Samáriában, huszonnyolc esztendő.

11

Athália, Akházia anyja megöleti
mind a királyi magból valókat; elrejtik Joást, Akháziának fiát, akit Jójada
pap hét esztendős korában királlyá tesz, és
Atháliát megöli.

1
2Krón
22,10;

4
2Krón 23,1;

1 És Athália, Akházia anyja, mikor látta, hogy fia meghalt, felkelt és az egész
királyi magot megölette.
2 De Jóseba, Jórám király lánya,
Akházia húga, fogta Joást, Akházia
fiát, és ellopva őt a király fiai közül,
akik megölettek, elrejtette az ő dajkájával együtt az ágyasházban, és elrejtették őt Athália elől, úgyhogy ezt nem
ölték meg.
3 És el volt rejtve Joás vele együtt hat
esztendeig az ÚR házában, és Athália
uralkodott a földön.
4 A hetedik esztendőben azonban elküldött Jójada, és magához hívatta a
századosokat és a testőrök csapatainak
vezéreit, és bevitte magával őket az
ÚR házába, és szövetséget kötött velük, és megeskettette őket az ÚR házában, és megmutatta nekik a király fiát.
5 És megparancsolta nekik, ezt mondva: Ezt kell cselekednetek: közületek a
harmadrész, akik szombaton jönnek
őrségre, tartsa a király házának őrzését;
6 A harmadrésze legyen a Súr kapuban, és a harmadrésze a testőrök háta
mögött való kapuban, és őrizzétek a
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ház őrségeit, hogy senki ránk ne üthessen.
7 És közületek a két részből mind aki
szombaton az őrszolgálatból kilép, vigyázzon az ÚR házának megőrzésére
a király körül.
8 És vegyétek körül a királyt, mindenki fegyverével a kezében, és aki benyomul a sorokba, öljétek meg, és a király
körül legyetek kijövetelekor és bemenetelekor.
9 És a századosok úgy cselekedtek,
ahogyan Jójada pap meghagyta nekik;
és mindegyik maga mellé vette az embereit, azokat akik bementek szombaton az őrségre, azokkal együtt akiket
felváltottak szombaton, és Jójada paphoz mentek.
10 És a pap azokat a kopjákat és pajzsokat adta oda a századosoknak,
amelyek Dávid királyéi voltak és az
ÚR házában voltak.
11 És a testőrök ott álltak a király körül, mindegyik fegyverrel a kezében a
ház jobb szárnyától a bal szárnyáig, az
oltár és a szenthely felé.
12 És kivezette Jójada a király fiát, és fejére tette a koronát, és kezébe adta a bizonyságtételt, és királlyá tették őt és
felkenték; és kezeikkel tapsolva kiáltottak: Éljen a király!
13 Mikor pedig Athália meghallotta a
testőrök és a nép kiáltását, bement a
néphez az ÚR házába.
14 És mikor szétnézett, íme a király ott
állt szokás szerint az oszlop mellett, és
a király előtt álltak a fejedelmek és a
kürtösök, és az egész föld népe ujjongott és kürtöltek. Akkor Athália megszaggatta a ruháit, és kiáltva mondta:
Összeesküvés! Összeesküvés!
15 De parancsolt Jójada pap a századosoknak, a sereg hadnagyainak, és
mondta nekik: Vezessétek ki a sorok
között, és ha valaki követné őt, öljétek meg fegyverrel. Mert azt mondta a
pap: Ne öljék meg az ÚR házában.
16 És utat nyitottak neki, és arra az
útra ment, amerre a lovakat vezetik be
a király házába, és ott megölték.
17 És szövetséget kötött Jójada az ÚR,
a király és a nép között, hogy ők az ÚR
népe lesznek, és külön a király és a nép
között.
18 És elment az egész föld népe a Baál
templomába és lerombolta azt, oltára-
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it és bálványait teljesen összetörte, és
Matthánt, a Baál papját megölték az
oltárok előtt. És a pap helyreállította a
tisztségeket az ÚR házában.
19 És maga mellé véve a századosokat, a hadnagyokat és a testőröket és
az egész föld népét, elvitték a királyt
az ÚR házából, és a testőrök kapujának
útján mentek a király házához. És Joás
a királyok székébe ült.
20 És mind az egész föld népe örvendezett, és megnyugodott a város, miután megölték Atháliát fegyverrel a király háza mellett.
21 Joás hét esztendős volt amikor uralkodni kezdett.

12

Joás király azt parancsolja, hogy a
papok az Isten templomát az Istennek szentelt ajándékokból építsék meg. A
szíriabeliek háborgatják Joást, azután megölik a saját szolgái, aki helyett uralkodik
Amásia.

1
2Krón 24,1;

4
2Móz
30,13;
5Móz
16,16-17;

1 Jéhu hetedik esztendejében tették
királlyá Joást, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának Sibja volt a neve, aki Beersebából
való volt.
2 És Joás kedves dolgot cselekedett
az ÚR szemei előtt mindaddig, amíg
Jójada pap oktatta őt;
3 Azonban a magas helyek oltárait nem
rontották le, a nép még mindig ott áldozott és tett jóillatot a magaslatok oltárain.
4 És megparancsolta Joás a papoknak,
hogy minden pénzt, amelyet Istennek
szentelnek és az ÚR házába bevisznek,
mind a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, amelyet valaki szabad akarata
szerint az ÚR házához bevisz;
5 A papok vegyék magukhoz, mindenki a maga ismerősétől, és erősítsék
meg az ÚR házának romlásait mindenütt, ahol romlást látnak rajta.
6 De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem erősítették meg a
papok az ÚR házának romlásait,
7 Előhívatta Joás király Jójada papot a
többi papokkal együtt, és mondta nekik: Miért nem erősítitek meg az ÚR
házának romlásait? Ezután ne vegyétek magatokhoz a pénzt az ismerősei-

tektől, hanem az ÚR háza romlásainak
építésére adjátok azt.
8 És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait.
9 És Jójada pap vett egy ládát, és csinált egy nyílást a fedelén, és azt az oltár mellé helyezte jobb felől, ahonnan
az ÚR házába bemennek, hogy abba
töltsenek a papok, a templom küszöbeinek őrizői minden pénzt, amelyet az
ÚR házába hoznak.
10 És mikor látták, hogy sok pénz van
a ládában, felment a király íródeákja a
főpappal együtt, csomóba kötötték és
megszámlálták a pénzt amelyet az ÚR
házában találtak.
11 És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, akik az ÚR házához voltak rendelve, és ezek kiadták
azt az ácsoknak és építőknek, akik az
ÚR házán dolgoztak,
12 És a kőműveseknek és a kőfaragóknak, fa és faragott kő vásárlására, az
ÚR háza romlásainak kijavítására, és
mindarra ami a ház javítására szükséges volt.
13 De abból a pénzből amelyet bevittek az ÚR házába, nem csináltattak az
ÚR házához sem ezüstpoharakat, sem
késeket, sem medencéket, sem kürtöket, sem valami egyéb arany- vagy
ezüstedényt.
14 Hanem a munkásoknak adták azt,
és csak az ÚR házát javították ki abból.
15 Számot sem vettek azoktól az emberektől akiknek keze által kiadták a
pénzt a munkásoknak, mert hűségesen jártak el.
16 De a vétekért és a bűnért való pénzt
nem vitték az ÚR házába; az a papoké lett.
17 Ebben az időben jött fel Hazáel, Szíria királya, és megszállta Gáthot, és be
is vette azt; azután megfordult Hazáel,
hogy Jeruzsálem ellen menjen.
18 De Joás, Júda királya, vette mind a
megszentelt ajándékokat amelyeket az
ő atyái, Jósafát, Jórám és Akházia, Júda
királyai az ÚRnak szenteltek, és amelyeket ő maga szentelt neki, és minden
aranyat amelyet mind az ÚR házának,
mind pedig a király házának kincsei
között találtak, és elküldte Hazáelnek,
Szíria királyának, és az elment Jeruzsálem alól.
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19 Joás egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig, vajon nincsenek-e megírva Júda királyainak krónika könyvében?
20 Fellázadva a szolgái összeesküdtek ellene és megölték Joást BethMillóban, amerre Sillába megy az ember.
21 Jozakhár, a Simeáth fia, és Jozadáb,
a Sómer fia, a szolgái ölték meg őt, és
meghalt és eltemették atyáival a Dávid
városában. És Amásia, a fia uralkodott
helyette.

13

Joákház idejében a szíriabeliek
igen megrontják Izrael országát.
Joákház után Joás lesz a király Izraelben,
aki Elizeus által megerősíttetve megveri
a szíriabelieket háromszor, és visszaveszi
mindazt, amit az ő atyja életében elvettek.

1 Joásnak, Akházia fiának, Júda királyának huszonharmadik esztendejében lett király Joákház, a Jéhu fia Izraelen Samáriában tizenhét esztendeig.
2 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, és követte Jeroboámnak, a
Nébát fiának bűneit, aki bűnbe ejtette
Izraelt, és nem szakadt el azoktól.
3 És felgerjedt az ÚR haragja Izrael ellen, és adta őket Hazáelnek, Szíria királyának kezébe, és Benhadádnak, a
Hazáel fiának kezébe, életének minden
idejében.
4 De könyörgött Joákház az ÚRnak, és
meghallgatta őt az ÚR, mert látta Izrael nyomorúságát, hogy hogyan nyomorgatja őket Szíria királya.
5 És az ÚR szabadítót küldött Izraelnek, aki megmentette őket a
szíriabeliek hatalmától, hogy Izrael fiai
a sátraikban lakhassanak mint azelőtt.
6 De mégsem távoztak el Jeroboám házának bűneitől, aki bűnbe ejtette Izraelt, hanem azokban jártak; sőt a berek
is helyén maradt Samáriában;
7 Pedig nem hagyott meg Joákháznak
több népet, mint ötven lovagot, tíz
szekeret és tízezer gyalogost; a többit
mind megölte Szíria királya, és olyanná tette mint a megcsépelt port.
8 Joákház egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő ereje, vajon
nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
9 És elaludt Joákház az atyáival, és el408

temették őt Samáriában; és a fia, Joás,
uralkodott helyette.
10 Joásnak, Júda királyának harminchetedik esztendejében lett király Joás,
a Joákház fia Izraelen Samáriában tizenhat esztendeig.
11 És gonoszul cselekedett az ÚR
szemei előtt, és nem távozott el
Jeroboámnak, a Nébát fiának semmi
bűnétől, aki Izraelt bűnbe ejtette, hanem azokban járt.
12 Joás egyéb dolgai pedig és valamit
cselekedett és az ő erőssége amellyel
Amásia, a Júda királya ellen harcolt,
vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
13 És elaludt Joás az atyáival, és
Jeroboám ült a királyi székébe; és eltemették Joást Samáriában Izrael királyai mellé.
14 És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel amelybe bele is halt, és lement hozzá Joás, az Izrael királya,
és arcára borulva sírt és mondta: Édes
atyám, édes atyám! Izrael szekerei és
lovagjai!
15 És mondta neki Elizeus: Vegyél íjat
és nyilakat. És íjat és nyilakat vett kezébe.
16 Akkor mondta Izrael királyának:
Fogd meg kezeddel az íjat. És ő megfogta azt kezével, Elizeus is rátette kezeit a király kezeire;
17 És mondta: Nyisd ki az ablakot napkelet felől. És mikor kinyitotta, mondta Elizeus: Lőj! És lőtt. Akkor mondta: Az ÚR győzelmes nyila ez, győzelmes nyíl a szíriabeliek ellen, mert megvered a szíriabelieket Afekben a megsemmisülésig.
18 Mondta azután: Vedd fel a nyilakat.
És felvette. Ő pedig mondta Izrael királyának: Lőj a földbe! és háromszor a
földbe lőtt, azután abbahagyta.
19 Akkor megharagudott rá az Isten
embere, és mondta: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig, de így már csak háromszor vered meg a szíriabelieket.
20 Azután meghalt Elizeus és eltemették. A moábita portyázó csapatok pedig a következő esztendőben a földre
jöttek.
21 És történt, hogy egy embert temettek, és mikor meglátták a csapato-
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2Kir 2,12;
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2 Királyok 13. 14.
kat, gyorsan odatették azt az embert
Elizeus sírjába; de amint beesett és
hozzáért Elizeus csontjaihoz, megelevenedett és lábaira állt.
22 Hazáel pedig, Szíria királya nyomorgatta Izraelt Joákház minden napjaiban.
23 De megkegyelmezett nekik az ÚR
és megkönyörült rajtuk, és rájuk tekintett az Ő szövetségéért amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött,
és nem akarta őket elveszíteni, sem el
nem vetette őket az Ő arca elől mind
ez ideig.
24 És meghalt Hazáel, Szíria királya,
és a fia, Benhadád uralkodott helyette.
25 És visszavette Joás, a Joákház fia
Benhadádnak, a Hazáel fiának kezéből a városokat, amelyeket erővel elvett Joákháznak, az ő atyjának kezéből. Háromszor verte meg őt Joás, és
visszaszerezte Izrael városait.

14

Amásia király, mivel igazán tiszteli az Istent, először megveri az
edomitákat, de miután az izraeliták hitegetését elfogadta, ezért megverik és a szolgái
megölik. Jeroboám király kiterjeszti országa határait, helyette Zakariás lesz a király.

2
2Krón 25,1;

6
5Móz 24,16;
Ezék 18,20;

1 Joásnak, a Joákház fiának, Izrael királyának második esztendejében kezdett
uralkodni Amásia, Joásnak, a Júda királyának fia.
2 Huszonöt esztendős volt mikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának pedig Joáddán volt a neve, Jeruzsálemből való.
3 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
szemei előtt, de mégsem annyira mint
Dávid, az atyja, hanem csak úgy tett
mindent mint az ő atyja, Joás.
4 Mert a magaslatokat nem rontották
le, hanem a nép még mindig ott áldozott és ott tett jóillatot a magaslatokon.
5 Mikor azután megerősödött a birodalom a kezében, megölte a szolgáit
akik a királyt, az ő atyját megölték.
6 De a gyilkosok fiait nem ölte meg,
ahogy meg van írva a Mózes törvénykönyvében, amelyben az ÚR megparancsolta és megmondta: Meg ne öljék
az atyákat a fiakért, se a fiakat ne öljék
meg az atyákért; mindenki a maga bűnéért haljon meg.

7 Ugyanő megvert az edomiták közül
tízezret a sós völgyben; és bevette Sélát
ostrommal, és ezt nevezte Jokteélnek
mind e mai napig.
8 Akkor követeket küldött Amásia
Joáshoz, a Joákház fiához, aki Jéhunak,
Izrael királyának volt a fia, ezt üzenve: Gyere, nézzünk egymás szemébe!
9 És elküldött Joás, Izrael királya
Amásiához, Júda királyához, ezt válaszolva: A bogáncskóró, mely a Libanonon van, elküldött a Libanon cédrusfájához, ezt üzenve: Add a lányodat az
én fiamnak feleségül; de a mező vadja, amely a Libanonon van, átszaladt a
bogáncskórón és eltaposta azt.
10 Megverted az edomitákat, azért fuvalkodtál fel szívedben. Elégedj meg
a dicsőséggel és maradj otthon; miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy eless magad is és Júda is
veled együtt?
11 De Amásia nem hallgatott rá, és felvonult Joás, Izrael királya, és szembeszálltak egymással, ő és Amásia, Júda
királya Beth-Semesnél, amely Júdában
van.
12 De Izrael megverte Júdát, és mindenki a maga sátrába futott.
13 És Amásiát, Júda királyát, Joásnak,
az Akházia fiának fiát is elfogta Joás,
Izrael királya Beth-Semesnél; és Jeruzsálem ellen ment, és lerontotta Jeruzsálem kerítését az Efraim kapujától
egész a szegletkapuig, négyszáz singre.
14 És elvitt minden aranyat, minden
ezüstöt és minden edényt, amit az ÚR
házában és a király házának kincsei
között talált, és túszokat is véve visszatért Samáriába.
15 Joás egyéb dolgai pedig amelyeket
cselekedett, és az ő erőssége, és ahogyan hadakozott Amásia, Júda királya
ellen, vajon nincsenek-e megírva Izrael
királyainak krónika könyvében?
16 És elaludt Joás az atyáival, és eltemették Samáriában Izrael királyaival
együtt; és a fia, Jeroboám uralkodott
helyette.
17 Amásia pedig, Joásnak, Júda királyának fia, Joásnak, a Joákház fiának,
az Izrael királyának halála után még tizenöt esztendeig élt.
18 És Amásiának egyéb dolgai vajon
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nincsenek-e megírva Júda királyainak
krónika könyvében?
19 És összeesküdtek ellene Jeruzsálemben és Lákisba menekült, de
utánaküldtek Lákisba és ott megölték.
20 És visszahozták őt lovakon és eltemették Jeruzsálemben, a Dávid városában az atyáival.
21 És az egész Júda népe vette Azáriát,
aki tizenhat esztendős volt, és őt tette
királlyá atyja, Amásia helyett.
22 Ő építette fel Elátot, amelyet visszavett Júdának azután, hogy a király elaludt az atyáival.
23 Amásiának, Joásnak, a Júda királya
fiának tizenötödik esztendejétől fogva
uralkodott Jeroboám, Joásnak, az Izrael királyának fia Samáriában negyvenegy esztendeig.
24 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, mert Jeroboámnak, a Nébát
fiának semmi bűnétől nem távozott el,
aki bűnbe ejtette Izraelt.
25 Ő szerezte vissza Izrael határát
Emáthtól fogva a pusztaság tengeréig, az Izrael URának Istenének beszéde szerint, amelyet szólt az ő szolgája,
Jónás próféta, az Amittai fia által, aki
Gáth-Kéferből való volt.
26 Mert látta az ÚR az Izrael igen nagy
nyomorúságát, hogy semmi a berekesztett és az elhagyatott, és nincs senki aki megszabadítaná Izraelt.
27 És nem mondta azt az ÚR, hogy eltörli az ég alól Izrael nevét; azért megszabadította őket Jeroboám, a Joás fia
által.
28 Jeroboám egyéb dolgai pedig és
minden cselekedetei és az ő erőssége, hogy hogyan hadakozott, és hogyan nyerte vissza Damaszkuszt és a
Júdához tartozó Hámátot Izraelnek,
vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
29 És elaludt Jeroboám az atyáival, Izrael királyaival, és uralkodott helyette
a fia, Zakariás.

15

Uzziást megveri Isten bélpoklossággal, és az emberek társaságából kirekesztik. Sallum, Pekája, Péka, és Hósea
uralkodnak Izraelben. Júda országán uralkodik Jótám, és Jótám helyett Akház.

1
2Kir 14,21;
2Krón 26,1;

1 Jeroboámnak, Izrael királyának huszonhetedik esztendejében kezdett
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uralkodni Azária, Amásiának, Júda királyának fia.
2 Tizenhat esztendős volt amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét esztendeig
uralkodott Jeruzsálemben, és anyjának
neve Jeruzsálemből való Jekólia.
3 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
szemei előtt egészen úgy, mint az atyja, Amásia cselekedett;
4 Csakhogy a magas helyeket nem
rontották le, a nép még ott áldozott és
jóillatot tett a magas helyeken.
5 És megverte az ÚR a királyt, mert
bélpoklos lett egészen halála napjáig,
és külön házban lakott, és Jótám, a király fia kormányozta a házat, és ő szolgáltatott törvényt a föld népének.
6 Azáriának egyéb dolgai pedig és
minden cselekedetei, vajon nincsenek-e megírva Júda királyainak krónika könyvében?
7 És elaludt Azária az atyáival, és eltemették atyáival a Dávid városában, és
a fia, Jótám, uralkodott helyette.
8 Azáriának, Júda királyának harmincnyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Zakariás, a Jeroboám fia Izraelen, Samáriában hat hónapig.
9 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, ahogyan az atyái cselekedtek. Nem hagyta el Jeroboámnak, a
Nébát fiának bűneit, aki vétekbe ejtette Izraelt.
10 És összeesküdött ellene Sallum, a
Jábes fia, és megölte őt a nép szeme
láttára, és megölve őt, ő uralkodott helyette.
11 Zakariásnak egyéb dolgai pedig
íme meg vannak írva az Izrael királyainak krónika könyvében.
12 Ez az ÚR beszéde, amit Jéhu felől
szólt, ezt mondva: A te fiaid negyedízig
ülnek Izrael trónján. És így történt.
13 Sallum, a Jábes fia lett a király
Uzziának, Júda királyának harminckilencedik esztendejében, de csak egy
hónapig uralkodott Samáriában;
14 Mert feljött Menáhem, a thirsabeli
Gádi fia, és Samáriába ment és megölte Sallumot, a Jábes fiát Samáriában, és
megölve őt, ő uralkodott helyette.
15 Sallumnak egyéb dolgai pedig és
összeesküvése, amelyet csinált, íme
meg vannak írva Izrael királyainak
krónika könyvében.
16 Akkor verte le Menáhem Tifsáhot
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és mindazokat akik benne voltak, és
egész határát Thirsától fogva, mert
nem bocsátották be, azért verte le, és
még a terhes asszonyokat is mind felhasogatta benne.
17 Azáriának, Júda királyának harminckilencedik esztendejétől fogva
uralkodott Menáhem, a Gádi fia Izraelen tíz esztendeig Samáriában.
18 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt; nem hagyta el Jeroboámnak,
a Nébát fiának bűneit teljes életében,
aki vétekbe ejtette Izraelt.
19 És rátört Púl, Asszíria királya az
országra, és Menáhem ezer talentum
ezüstöt adott Púlnak azért, hogy legyen neki segítségül birodalma megerősítésében.
20 És Menáhem adót vetett Izraelben
a gazdagokra, ötven ezüst siklust minden egyes emberre, hogy azt Asszíria
királyának adja, és visszatért Asszíria
királya, és nem maradt ott az országban.
21 Menáhem egyéb dolgai pedig és
minden cselekedetei, vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében?
22 És elaludt Menáhem az atyáival, és
uralkodott helyette Pekája, a fia.
23 És Azáriának, Júda királyának ötvenedik esztendejében kezdett uralkodni Pekája, a Menáhem fia, Izraelen
Samáriában két esztendeig.
24 És gonoszul cselekedett az
ÚR szemei előtt, nem távozott el
Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől,
aki vétekbe ejtette Izraelt.
25 És összeesküdött ellene Péka, a
Remália fia, a hadnagya, és megölte őt
Samáriában a király házának palotájában, Argóbbal és Arjéval és ötven emberrel a gileádbeliek fiai közül, és megölte őt, és ő lett helyette a király.
26 Pekája egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei íme meg vannak írva
Izrael királyainak krónika könyvében.
27 Azáriának, Júda királyának ötvenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Péka, a Remália fia, Izraelen
Samáriában húsz esztendeig.
28 És gonoszul cselekedett az
ÚR szemei előtt; nem távozott el
Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől,
aki vétekbe ejtette Izraelt.
29 Pékának, Izrael királyának idejé-

ben jött el Tiglát-Piléser, Asszíria királya, és foglalta el Hijont, Abélt,
Beth-Maakát, Jánoát, Kédest, Hásort,
Gileádot, Galileát és a Nafthali egész
földjét, és elhurcolta őket Asszíriába.
30 De Hósea, az Ela fia, összeesküdött
Péka, a Remália fia ellen, és levágta és
megölte őt, és ő lett helyette a király
Jótámnak, Uzzia fiának huszadik esztendejében.
31 Péka egyéb dolgai pedig és minden
cselekedetei íme meg vannak írva Izrael királyainak krónika könyvében.
32 Pékának, a Remália fiának, Izrael királyának második esztendejében
kezdett uralkodni Jótám, Uzziának,
Júda királyának fia.
33 Huszonöt esztendős volt amikor
uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának Jérusa volt a neve, a Sádók lánya.
34 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
szemei előtt, egészen úgy, mint az atyja, Uzzia cselekedett;
35 Csak a magas helyeket nem rontották le; még ott áldozott és tömjénezett
a nép a magas helyeken. Ő építette fel
az ÚR házának felső kapuját.
36 Jótám egyéb dolgai pedig és minden
cselekedetei, vajon nincsenek-e megírva
Júda királyainak krónika könyvében?
37 Ebben az időben kezdte az ÚR ráküldeni Júdára Récint, Szíria királyát,
és Pékát, a Remália fiát.
38 És elaludt Jótám az atyáival, és eltemették atyáival Dávidnak, az ő atyjának városában, és Akház, a fia, uralkodott helyette.
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16

Akház király segítséget kér az
asszíriabeli királytól, a szíriai és izraeli király ellen. Beveszi az asszíriai király
Damaszkuszt, és a királyt megöli. Akház
nagyobb bálványimádásba esik mint azelőtt. Az ő halála után Ezékiás uralkodik.

1 Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni
Akház, Jótámnak, Júda királyának fia.
2 Húsz esztendős volt Akház mikor
uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; de
nem azt cselekedte ami az ő URának
Istenének tetszett volna, ahogyan Dávid, az atyja,
3 Hanem Izrael királyainak útján járt,
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még a fiát is átvitte a tűzön a pogányok
utálatosságai szerint, akiket Izrael fiai
elől kiűzött az ÚR.
4 És ott áldozott és tett jóillatot a magas helyeken és a halmokon és minden
zöld fa alatt.
5 Abban az időben jött fel Récin, Szíria királya, és Péka, a Remália fia, Izrael királya, Jeruzsálemet vívni, és körülzárták Akházt, de nem tudták legyőzni.
6 Akkor nyerte vissza Récin, Szíria királya Elátot a szíriabelieknek, és kiirtotta a zsidókat Elátból; és szíriabeliek
jöttek Elátba, és ott laknak mind e mai
napig.
7 És követeket küldött Akház TiglátPiléserhez, Asszíria királyához, ezt
üzenve: Szolgád és fiad vagyok; gyere
fel és szabadíts meg engem Szíria királyának kezéből és Izrael királyának kezéből, akik rám támadtak.
8 És vette Akház az ezüstöt és az aranyat, és amelyet az ÚR házában és a király házának kincsei között találtak, és
ajándékba küldte Asszíria királyának.
9 És engedett neki Asszíria királya, és
feljött Asszíria királya Damaszkusz
ellen, bevette azt és a benne lévőket
Kirbe hurcolta; Récint pedig megölte.
10 És elé ment Akház Tiglát-Pilésernek,
Asszíria királyának Damaszkuszba, és
mikor meglátta Akház király azt az oltárt amely Damaszkuszban volt, elküldte Akház király annak az oltárnak
mintáját és képét minden felszerelésével Uriás paphoz.
11 És megépítette Uriás pap az oltárt
arra a formára, amelyet Akház király
Damaszkuszból küldött, és elkészítette azt Uriás pap mire Akház király
visszajött Damaszkuszból.
12 És mikor megjött a király Damaszkuszból és meglátta a király az oltárt:
az oltárhoz ment a király és áldozott
rajta,
13 És meggyújtotta az égőáldozatát és
ételáldozatát, és áldozott italáldozattal
is, és hálaáldozatainak vérét elhintette
az oltár körül.
14 És a rézoltárt, amely az ÚR előtt állt,
elvitette a ház elől, hogy ne álljon az
ő oltára és az ÚR háza között, és azt
az oltár szegletéhez helyeztette észak
felől.
15 És megparancsolta Akház király
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Uriás papnak, ezt mondva: Ezen a
nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli
égőáldozatot és az esti ételáldozatot,
a király égőáldozatát is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének
is mind égőáldozatát, mind ételáldozatát, mind italáldozatát, és az égőáldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét körülötte hintsd el; a
rézoltár felől pedig még majd gondolkozom.
16 És Uriás pap egészen úgy cselekedett, ahogy Akház király megparancsolta.
17 És letörte Akház király a talpak oldalait, és lehányta azokról a mosdómedencéket; a tengert is ledobta a rézökrökről amelyeken állt, és kőtalapzatra tette.
18 És áthelyezte a szombati hajlékot,
amelyet a házban építettek, és a király
külső bejáró helyét az ÚR házában,
Asszíria királya miatt.
19 Akháznak egyéb dolgai pedig amelyeket cselekedett, vajon nincsenek-e
megírva Júda királyainak krónika
könyvében?
20 És elaludt Akház az atyáival, és eltemették az atyáival a Dávid városában,
és uralkodott helyette a fia, Ezékiás.

17

Hóseás király adófizetője lesz az
asszír királynak, és azután az
egyiptombeli királyhoz köti magát. Elszakad az asszír királytól, és nem akar neki
adót fizetni. Eljön ezért Salmanassár és beveszi Samáriát, a királyt örök rabságra viszi, és az országot kirabolja. Samáriát idegenekkel, pogányokkal népesíti be.
1 Akháznak, a Júda királyának tizenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Hóseás, az Ela fia, Samáriában
Izraelen kilenc esztendeig.
2 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, de nem annyira mint Izraelnek azok a királyai akik előtte éltek.
3 Ellene jött fel Salmanassár, Asszíria
királya, és szolgájává lett Hóseás és
adót fizetett neki.
4 De amikor Asszíria királya megtudta, hogy Hóseás összeesküdött ellene
és követeket küldött Suához, Egyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldte el Asszíria királyának:
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elfogatta őt Asszíria királya és börtönbe vetette.
5 És felment Asszíria királya az egész
ország ellen, és feljött Samária ellen és
három esztendeig megszállta azt.
6 És Hóseás kilencedik esztendejében
bevette Asszíria királya Samáriát, és
elhurcolta Izraelt Asszíriába; és Halában és Háborban a Gózán folyó mellett, és a médek városaiban telepítette
le őket.
7 Ez pedig azért történt, mert Izrael fiai
vétkeztek az ő URuk Istenük ellen, aki
őket kihozta Egyiptom földjéből, a fáraónak, az egyiptomi királynak kezéből, és idegen isteneket tiszteltek.
8 És a pogányok rendeleteiben jártak
akiket az ÚR kiűzött Izrael fiai elől, és
úgy cselekedtek mint Izrael királyai.
9 És Izrael fiai titkon olyan dolgokat
cselekedtek, amelyek ellenére voltak
az ő URuknak Istenüknek, és minden
városaikban magas helyeket építettek
maguknak az őrtornyoktól a kerített
városokig.
10 És faragott képeket emeltek maguknak és berkeket minden magas halmokon és minden zöld fa alatt.
11 És ott tömjéneztek minden magas
helyeken, mint a pogányok akiket az
ÚR kiűzött előlük, és gonosz dolgokat
cselekedtek, amelyekkel az URat haragra indították.
12 És a bálványoknak szolgáltak, akik
felől az ÚR azt parancsolta nekik: Ezt
ne cselekedjétek.
13 És mikor bizonyságot tett az ÚR Izrael ellen és Júda ellen minden próféta
és minden látó által, ezt mondva: Térjetek meg a ti gonosz útjaitokról és őrizzétek meg a parancsolataimat és rendeléseimet az egész törvény szerint,
amelyet parancsoltam atyáitoknak, és
amelyet hozzátok küldtem szolgáim, a
próféták által:
14 Akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették a nyakukat
atyáik makacssága szerint, akik nem
hittek az ő URukban Istenükben.
15 Sőt megvetették rendeléseit és szövetségét amelyet atyáikkal kötött, és a
bizonyságtételeit amelyekkel megintette őket, és hiábavalóságot követve,
maguk is hiábavalókká lettek, és a körülöttük való pogányok után indultak,

akik felől pedig azt parancsolta nekik
az ÚR, hogy azokat ne utánozzák.
16 És elhagyták az ő URuknak Istenüknek minden parancsolatát és öntött képeket csináltak maguknak, két borjút,
és készítettek Aserát, és meghajoltak
az ég minden seregei előtt, és a Baált
tisztelték.
17 És átvitték fiaikat és lányaikat a tűzön, jövendőket mondtak és varázslást
űztek, hogy azt cselekedjék ami gonosz az ÚR szemei előtt, hogy haragra indítsák.
18 Azért igen megharagudott az ÚR
Izraelre és elvetette őt színe elől; és
semmi nem maradt meg, hanem csak
egyedül Júda nemzetsége.
19 Sőt még Júda sem őrizte meg az ő
URának Istenének parancsolatait, hanem Izrael szokásaiban jártak, úgy cselekedve mint azok.
20 Elidegenült azért az ÚR Izrael egész
magvától, és megsanyargatta őket, és a
kóborlók kezébe adta őket amíg mind
el nem vetette a szemei elől;
21 Mert elszakította Izraelt Dávid házától, és királlyá tették Jeroboámot, a
Nébát fiát. És Jeroboám elcsalta Izraelt, hogy ne az ÚR után menjen, és igen
nagy vétekbe ejtette őket.
22 És Izrael fiai Jeroboám minden bűneiben jártak, amelyeket elkövetett, és
nem távoztak el azoktól;
23 Amíg az ÚR elvetette Izraelt színe
elől, ahogy megmondta minden szolgái, a próféták által. Így hurcolták el
fogságra Izraelt a földjéből Asszíriába
mind e mai napig.
24 És más népet telepített be Asszíria
királya Babilonból, Kutából, Avából,
Hámátból és Sefárvaimból, és beszállította őket Samária városaiba Izrael fiai
helyett, akik birtokba vették Samáriát
és annak városaiban laktak.
25 És történt ott lakásuk kezdetén,
hogy nem az URat félték, és az ÚR
oroszlánokat bocsátott rájuk, amelyek
többet megöltek közülük.
26 Mondták azért Asszíria királyának: A pogányok akiket idehoztál és
Samária városaiba telepítettél, nem
tudják a föld Istene tiszteletének módját, azért oroszlánokat bocsátott rájuk,
amelyek megölik őket, mert nem tudják a föld Istene tiszteletének módját.
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2Móz 32,8;
1Kir 12,28;

17
3Móz
20,3-4;
5Móz
18,10;
2Kir 16,3;
18
Hós 1,6;

19
3Móz 18,3;

21
1Kir
12,16-17;
1Kir 12,26;

2 Királyok 17. 18.

32
1Kir 12,31;

33
Sof 1,5;

34
1Móz
32,28;
1Móz
35,10;
1Kir 18,31;

35
2Móz
24,6-8;
5Móz
29,10-15;
Bír 6,10;

27 Parancsolt azért Asszíria királya,
ezt mondva: Vigyetek oda egyet a papok közül akiket elhoztatok onnan, aki
menjen el és lakjon ott, és tanítsa meg
őket a föld Istene tiszteletének módjára.
28 És elment egy a papok közül akiket Samáriából elvittek, és lakott
Béthelben, és megtanította őket, hogy
hogyan tiszteljék az URat.
29 De azért minden nép külön isteneket csinált magának, és behelyezték
azokat a magas helyek házaiba, amelyeket a szamaritánusok építettek,
minden nemzetség a maga városában,
amelyben lakott.
30 A Babilonból való férfiak a SukkótBenótot csinálták, a Kutból való férfiak
a Nérgelt csinálták, és a Hámátból való
férfiak az Asimát csinálták;
31 A háveusok pedig a Nibeházt és
a Tartákot csinálták, míg a sefárvaimbeliek tűzzel égették meg magzataikat az Adraméleknek és Anaméleknek,
a sefárvaimbeliek isteneinek.
32 De miután az URat is tisztelték, a
magas helyekre papokat állítottak a
maguk tömegéből, akik áldoztak értük
a magas helyek házaiban.
33 Így tisztelték az URat és szolgálták
az ő isteneiket is, azoknak a népeknek
a szokása szerint akik közül elhozták
őket.
34 És mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekszenek; nem tisztelik igazán az URat, és nem cselekszenek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig aszerint a törvény és
parancsolat szerint, amelyet az ÚR parancsolt a Jákob fiainak, akiknek az Izrael nevet adta.
35 És akikkel az ÚR szövetséget kötött
és megparancsolta nekik, ezt mondva:
Ne tiszteljetek idegen isteneket és ne
imádjátok őket, és ne szolgáljatok és
ne áldozzatok nekik;
36 Hanem csak az URat tiszteljétek,
aki kihozott titeket Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral, őt
imádjátok és neki áldozzatok.
37 És őrizzétek meg a rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatát, amelyeket megírt nektek, azokat cselekedve minden időben, és idegen isteneket
ne tiszteljetek;
38 És el ne felejtkezzetek a szövetség414

ről, amelyet veletek kötöttem, és ne
tiszteljetek idegen isteneket;
39 Hanem a ti URatokat Isteneteket
tiszteljétek, és ő megszabadít titeket
minden ellenségetek kezéből.
40 De ezek nem engedelmeskedtek,
hanem korábbi szokásaik szerint cselekedtek.
41 Így tisztelték ezek a pogányok az
URat, és szolgálták a bálványaikat, és
így cselekedtek a fiaik és unokáik is,
ahogyan az elődeik cselekedtek, mind
e mai napig.

18

Ezékiás király az Isten tiszteletét Jeruzsálemben, Júda országában vis�szaállíttatja. Sénakhérib nagy haddal jön
Jeruzsálem ellen, akinek jóllehet Ezékiás
nagy summát ad, mégis őt nagy bosszúság
éri a követek által, akik a nép hallatára káromlásokat szólnak.
1 És Hóseásnak, Ela fiának, Izrael királyának harmadik esztendejében kezdett uralkodni Ezékiás, Akháznak,
Júda királyának fia.
2 Huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának neve Abi, a Zakariás lánya.
3 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
szemei előtt, ahogyan atyja, Dávid cselekedett.
4 Ő rontotta le a magas helyeket, törte el az oszlopokat, és vágta ki az
Aserát, és törte össze az érckígyót is,
amelyet Mózes csinált, mert mindaddig Izrael fiai jóillatot tettek annak, és
Nékhustánnak nevezték azt.
5 Egyedül Izrael URában Istenében bízott, és utána nem volt hozzá hasonló
Júda minden királyai között, sem azok
között akik előtte voltak.
6 Mert ragaszkodott az ÚRhoz, és nem
hajolt el tőle és megőrizte a parancsolatait, amelyeket az ÚR Mózesnek parancsolt.
7 És ahová csak ment, mindenütt vele
volt az ÚR, és előmenetele volt. És elszakadt Asszíria királyától, és nem
szolgált neki.
8 Megverte a filiszteusokat is egész
Gázáig, és határukat az őrtornyoktól a
kerített városokig.
9 Ezékiás király negyedik esztendejében – amely Hóseásnak, Ela fiának, az

1
2Krón
28,27;
2Krón 29,1;

4
2Krón 31,1;

6
5Móz
10,12;
2Krón
31,20;

8
Ésa 14,30;
9
2Kir 17,3;

2 Királyok 18.

10
2Kir 17,6;

13
2Krón 32,1;
Ésa 36,1;

Izrael királyának hetedik esztendeje
– feljött Salmanassár, Asszíria királya
Samária ellen, és megszállta azt;
10 És három esztendő múlva elfoglalta, Ezékiás hatodik esztendejében
– ez Hóseásnak, Izrael királyának kilencedik esztendeje – ekkor vették be
Samáriát.
11 És Asszíria királya elhurcolta Izraelt Asszíriába, és letelepítette Halába, Háborba, a Gózán folyó mellé, és a
médek városaiba;
12 Azért mert nem hallgattak az ő
URuk Istenük szavára, hanem megszegték a szövetségét, mindazokat
amelyeket Mózes, az ÚR szolgája parancsolt; sem nem hallgattak rájuk,
sem nem cselekedték azokat.
13 Ezékiás király tizennegyedik esztendejében feljött Sénakhérib, Asszíria
királya Júda minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat.
14 Akkor elküldött Ezékiás, Júda királya Asszíria királyához Lákisba, ezt
üzenve: Vétkeztem, térj vissza tőlem;
amit rám vetsz, elviselem! És Asszíria
királya Ezékiásra, Júda királyára háromszáz talentum ezüstöt és harminc
talentum aranyat vetett ki.
15 És Ezékiás odaadott minden ezüstöt, amelyet az ÚR házában és a király
házának kincsei között találtak.
16 Ugyanebben az időben fosztotta meg Ezékiás az ÚR templomának
ajtajait és az ajtók félfáit, amelyeket
maga Ezékiás, Júda királya boríttatott
be, és odaadta azokat Asszíria királyának.
17 És Asszíria királya mégis odaküldte Thartánt, Rabsárist és Rabsakét
Lákisból Ezékiás királyhoz igen nagy
haddal Jeruzsálembe, és felmentek és
Jeruzsálembe értek, és feljött, és odaérve megálltak a felső halastó zsilipjénél,
amely a ruhafestő útja mellett van.
18 És kihívatták a királyt. És kiment
hozzájuk Eliákim, a Hilkia fia, aki a
király házának gondviselője volt, és
Sebna, az íródeák, és Joákh, az Asáf fia,
az emlékíró.
19 És mondta nekik Rabsaké: Mondjátok meg Ezékiásnak: Ezt mondja a király, Asszíria nagy királya: Micsoda
bizalom ez, amelyben bíztál?
20 Azt mondtad: csak szóbeszéd; tanács és erő kell a hadakozáshoz; va-

jon kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem?
21 Íme ebben a törött nádszálban bízol, Egyiptomban, amelyre ha valaki
támaszkodik, bemegy a kezébe és átlyukasztja? Ilyen a fáraó, Egyiptom királya mindenkihez, akik benne bíznak!
22 Vagy azt akarjátok nekem mondani: Mi a mi URunkban Istenünkben bízunk; hát nem ő az akinek magas helyeit és oltárait lerontotta Ezékiás, és
mind Júdának, mind Jeruzsálemnek
megparancsolta: Ez előtt az oltár előtt
imádkozzatok Jeruzsálemben?
23 Most azért fogadj az én urammal,
Asszíria királyával: Én adok neked
kétezer lovat, ha tudsz rájuk adni an�nyi lovast.
24 Hogy verhetnél vissza csak egyet is
az én uram legkisebb hadnagyai közül, és hogyan bízhatsz Egyiptomban
a szekerek és a lovasok miatt?
25 Vajon az ÚR tudta nélkül jöttem fel
ez ellen a hely ellen, hogy azt elveszítsem? Az ÚR mondta nekem: Menj fel
ez ellen a föld ellen és veszítsd el azt!
26 És mondta Eliákim, Hilkia fia, és
Sebna és Joákh Rabsakénak: Beszélj
kérlek a szolgáiddal szíriai nyelven,
mert jól értjük; és ne beszélj velünk zsidóul a kőfalon lévő nép füle hallatára.
27 És felelt nekik Rabsaké: Vajon az
uradhoz, vagy hozzád küldött engem
az én uram, hogy elmondjam ezeket a
dolgokat, vagy nem inkább ezekhez a
férfiakhoz akik a kőfalon ülnek, hogy
azután veletek együtt egyék meg a saját ganéjukat, és igyák meg a saját vizeletüket?
28 És odaállt Rabsaké és elkezdett
hangosan zsidóul beszélni, ezt mondva: Halljátok meg a királynak, Asszíria
nagy királyának beszédeit!
29 Azt mondja a király: Meg ne csaljon
titeket Ezékiás, mert nem szabadíthat
meg titeket a kezéből.
30 És ne biztasson titeket Ezékiás az
ÚRral, ezt mondva: Kétség nélkül
megszabadít minket az ÚR, és nem kerül a város az asszír király kezébe.
31 Ne hallgassatok Ezékiásra, mert így
szól Asszíria királya: Békéljetek meg
velem és gyertek ki hozzám, és mindenki egyen a szőlőjéből és fügefájáról,
és igyon a kútja vizéből;
32 Amíg eljövök és elviszlek titeket a
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2 Királyok 18. 19.
földetekhez hasonló földre, gabonás és
boros földre, kenyeres és szőlős földre, olajfás, és mézes földre, hogy élhessetek és meg ne haljatok. Ne higgyetek
Ezékiásnak, mert félrevezet benneteket mikor azt mondja: Az ÚR megszabadít minket!
33 Vajon megszabadították a pogányok istenei, mindegyik a maga földjét
Asszíria királyának kezéből?
34 Hol vannak Hámátnak és Arphádnak istenei? Hol Sefárvaimnak, Hénának és Hivvának istenei? És megszabadították Samáriát is az én kezemből?
35 Kicsoda a földön való minden istenek közül aki megszabadíthatta volna
a földjét a kezemből, hogy az ÚR is kiszabadíthatná Jeruzsálemet az én kezemből?
36 De a nép csak hallgatott és nem felelt neki csak egy szót sem, mert a király megparancsolta, ezt mondva: Ne
feleljetek neki.
37 És elment Eliákim, a Hilkia fia, a király házának gondviselője, és Sebna az
íródeák, és Joákh, az Asáf fia, az emlékíró, Ezékiáshoz megszaggatott ruhákban, és elmondták neki Rabsaké
beszédeit.

19

Ésaiás által Isten megüzeni Ezékiásnak, hogy Sénakhéribnek minden
igyekezete hiábavaló lesz Júda országa és
Jeruzsálem meghódoltatása és bevétele felől. Ígéretét Isten jellel bizonyítja. Azután egy Angyalával egy éjjel levágatja a
Sénakhérib népét.

1
Ésa 37,1;

2
Ésa 1,1;

1 Mikor pedig meghallotta ezeket
Ezékiás király, megszaggatta a ruháit, és zsákba öltözött, és bement az ÚR
házába.
2 És elküldte Eliákimot, a király házának gondviselőjét, és Sebnát az íródeákot, és a papok véneit, akik zsákba öltöztek, Ésaiás prófétához, az Ámós fiához;
3 És mondták neki: Ezt mondja
Ezékiás: Ez a nap nyomorúság, szidalmazás és káromlás napja, mert a fiak
szülésre jutottak, de nincs erő a szüléshez.
4 Netalán a te URad Istened meghallotta Rabsakénak minden beszédeit,
akit elküldött az ő ura, Asszíria királya, hogy szidalommal említse az élő
416

Istent és káromló beszédekkel, amelyeket a te URad Istened meghallott:
könyörögj azért azokért akik még
megmaradtak.
5 És elmentek Ezékiás király szolgái
Ésaiáshoz.
6 És mondta nekik Ésaiás: Ezt mondjátok az uratoknak: Ezt mondja az ÚR:
Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem Asszíria királyának szolgái.
7 Íme én olyan szellemet adok bele,
hogy hírt hallva visszatér a földjére és
fegyverrel vágatom le őt a földjében.
8 És amikor Rabsaké visszatért, As�szíria királyát Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elment
Lákisból.
9 És hallva Tirháka felől, az etióp király felől, ezt mondva: Íme kijött, hogy
hadakozzon ellened; visszafordult
és követeket küldött Ezékiáshoz, ezt
üzenve:
10 Így szóljatok Ezékiásnak, Júda királyának, ezt mondva: Meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bízol, ezt
mondva: Nem kerül Jeruzsálem Asszíria királyának kezébe.
11 Íme hallottad mit cselekedtek As�szíria királyai minden országgal, elvesztve azokat; és te megszabadulhatnál?
12 Vajon megszabadították-e a pogányok istenei azokat, akiket atyáim elvesztettek: Gózánt, Aránt, Résefet és
az Eden fiait, akik Thelasárban voltak?
13 Hol van Hámát királya, Arphád királya és Sefárvaim város királya? Héna
és Hivva?
14 És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből és elolvasta azt, és felment az ÚR házába és kiterjesztette azt
Ezékiás az ÚR előtt;
15 És imádkozott Ezékiás az ÚR előtt,
és mondta: Izrael URa Istene! Aki a
kérubok között lakozol, Te vagy egyedül e föld minden országainak Istene,
Te teremtetted a mennyet és a földet;
16 Hajtsd hozzám URam a füledet és
halld meg; nyisd fel URam a szemeidet
és lásd meg: és halld meg a Sénakhérib
beszédét, aki ideküldött, hogy szidalmazza az élő Istent.
17 Igaz URam, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok
földjeit.

2 Királyok 19. 20.
18 És az isteneiket tűzbe vetették; de
azok nem voltak istenek, hanem csak
emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért
vesztették el őket.
19 Most azonban URunk Istenünk,
szabadíts meg kérlek minket a kezéből, hogy megismerje e föld minden
országa, hogy egyedül Te vagy az ÚR
Isten!
20 Akkor elküldött Ésaiás, az Ámós fia
Ezékiáshoz, ezt mondva: Ezt mondja Izrael URa Istene: Meghallgattam
a könyörgésedet Sénakhérib, Asszíria
királya felől.
21 Ez a beszéd az, amelyet az ÚR mondott felőle: Megutál téged és megcsúfol téged Sion szűz lánya, fejét hajtogatja utánad Jeruzsálem lánya.
22 Kit szidalmaztál és kit gyaláztál? És
ki ellen emelted fel a szavadat, vagy ki
ellen emelted fel a szemeidet a magasságba? Az Izrael szentje ellen!
23 Követeid által gúnyoltad az Urat, és
azt mondtad: Szekereim sokaságával
mentem fel a magas hegyekre, a Libanon oldalaira, és levágom magas cédrusait, legfelségesebb ciprusfáit, és bemegyek csúcsának lakóhelyébe, kertes
erdejébe.
24 Ástam és idegen vizeket ittam, és
lábaim talpával kiszárítottam a megszállt helyek minden folyóit.
25 Vagy nem hallottad régtől fogva,
hogy ezt én csináltam? amit az ősidőkben elvégeztem, most vittem véghez,
hogy az erős városokat lerontsák és
kőhalmokká legyenek;
26 És hogy a benne lakók megfogyatkozzanak erejükben, megrontassanak
és megszégyenüljenek, és olyanok legyenek mint a mező füve, fiatal paréj,
a háztető füve, és mint a kalászhajtás
előtt elszáradt gabona.
27 És ismerem a lakóhelyedet, és kijöveteledet és bemeneteledet, és ellenem
való tombolásodat;
28 Mert az ellenem való tombolásod
és elbizakodásod felhatott füleimbe,
azért az orrodba vetem karikámat és
zablámat a szádba, és visszaviszlek
azon az úton amelyen eljöttél.
29 Neked pedig Ezékiás, ez legyen a jeled: Ebben az esztendőben a hulladék
termése táplál, a második esztendőben
ami magától terem; de a harmadik esztendőben már vettek és arattok, sző-

lőket plántáltok és azok gyümölcsét
eszitek.
30 És a Júda házából kiszabadult és
megmaradt, gyökeret ver alul és gyümölcsöt terem felül.
31 Mert Jeruzsálemből fog származni a
maradék, és a megszabadult a Sion hegyéről; a Seregek URának buzgó szerelme cselekszi ezt!
32 Azért azt mondja az ÚR Asszíria
királya felől: Nem jön be a városba és
nyilat sem lő bele, sem pajzs nem ostromolja azt, sem sáncot nem ás mellette.
33 Azon az úton tér vissza amelyen
jött, de a városba nem jön be, azt
mondja az ÚR.
34 És megoltalmazom ezt a várost,
hogy megtartsam azt magamért és Dávidért, a szolgámért.
35 És azon az éjszakán kijött az ÚR Angyala, és levágott az asszíriabeli táborban száznyolcvanötezret, és mikor jó
reggel felkeltek, íme mindenütt holttestek hevertek.
36 És Sénakhérib, Asszíria királya elindult és elment, és visszafordult és
Ninivében maradt.
37 És mikor Nisróknak, az ő Istenének templomában imádkozott, fiai,
Adramélek és Sarézer, levágták őt
fegyverrel: maguk pedig elszaladtak
az Ararát földjébe, és fia, Esárhaddon
uralkodott helyette.
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Ésaiás próféta jövendőt mond
Ezékiás haláláról. Ezékiás könyörög
Istennek, és Ő meghosszabbítja életét, amit
csodatétellel is megerősít Isten. Megmutatja Ezékiás az ő kincsét a babiloni király
követeinek, amiért megfeddi Ésaiás.
1 Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menve Ésaiás
próféta, az Ámós fia mondta neki: Azt
mondja az ÚR: Rendezd el a házadat,
mert meghalsz és nem élsz.
2 Akkor arccal a falhoz fordult és könyörgött az ÚRnak, ezt mondva:
3 Óh URam, emlékezz meg róla, hogy
valósággal és tökéletes szívvel jártam
előtted, és azt cselekedtem ami jó volt
a szemeid előtt. És nagy sírással sírt
Ezékiás.
4 Még alig ért Ésaiás a középső udva417
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2 Királyok 20. 21.
rig, mikor az ÚR beszéde jött hozzá,
ezt mondva:
5 Menj vissza és mondd meg
Ezékiásnak, népem fejedelmének: Azt
mondja az ÚR Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam az imádságodat, láttam a könnyhullatásaidat,
íme meggyógyítalak téged; harmadnapra felmész az ÚR házába;
6 És az idődet meghosszabbítom tizenöt esztendővel, és megszabadítalak téged és ezt a várost Asszíria királyának
kezéből, és megoltalmazom ezt a várost magamért és Dávidért, a szolgámért.
7 És mondta Ésaiás: Hozzatok ide egy
kötés száraz fügét. És hoztak, és azt a
kelésre kötötték és meggyógyult.
8 És mikor azt kérdezte Ezékiás
Ésaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az ÚR, és hogy harmadnapra felmehetek az ÚR házába?
9 Felelt Ésaiás: Ez legyen jeled az
ÚRtól, hogy Ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről szólt neked: Előremenjen
az árnyék tíz fokkal, vagy visszatérjen
tíz fokkal?
10 És felelt Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal lejjebb menni. Ne
úgy, hanem menjen az árnyék vissza
tíz fokkal.
11 És Ésaiás próféta könyörgött az
ÚRhoz, és visszavitte az árnyékot
Akház napóráján tíz fokkal, azokon a
fokokon amelyeken már lement.
12 Ebben az időben küldött Berodákh
Baladán, Baladánnak, a babiloni királynak fia levelet és ajándékokat
Ezékiásnak, mert meghallotta, hogy
Ezékiás beteg volt.
13 És meghallgatta őket Ezékiás, és
megmutatta nekik az egész kincsesházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet és a fegyveres házát, és mindent ami csak található a
kincstáraiban, és nem volt semmi a házában és az egész birodalmában amit
meg nem mutatott volna Ezékiás.
14 Ekkor jött Ésaiás próféta Ezékiás királyhoz, és mondta neki: Mit mondtak
ezek a férfiak, és honnan jöttek hozzád? És felelt Ezékiás: Messze földről
jöttek, Babilonból.
15 És mondta: Mit láttak a házadban?
Felelt Ezékiás: Mindent láttak ami csak
van a házamban, és nem volt semmi a
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tárházamban amit meg ne mutattam
volna nekik.
16 Akkor mondta Ésaiás Ezékiásnak:
Halld meg az ÚR beszédét:
17 Íme eljön az idő, amikor mindaz
ami a házadban van, és amit eltettek
atyáid e mai napig, elviszik Babilonba,
és semmi sem marad meg, azt mondja az ÚR.
18 És fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcolnak és
udvari szolgák lesznek a babiloni király udvarában.
19 Ezékiás pedig mondta Ésaiásnak:
Jó az ÚR beszéde, amelyet szóltál: És
mondta: Nem merő jóság-e, ha békesség
és hűség lesz az én napjaimban?
20 Ezékiás egyéb dolgai pedig és minden erőssége, és hogy hogyan csinálta
a tavat és a vízcsöveket, amelyekkel a
vizet a városba vezette, vajon nincsenek-e megírva Júda királyainak krónika könyvében?
21 És elaludt Ezékiás az atyáival, és fia,
Manassé uralkodott helyette.

21

Manassé, Ezékiás fia nagy bálványimádó és ártatlan vért ontó lesz,
amiért az Isten próféta által megfenyegeti. Meghal Manassé, és helyette az ő fia,
Amon lesz a király, akit megölnek az ő
szolgái, és helyette Jósiás lesz a király.
1 Manassé tizenkét esztendős volt mikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és
anyjának Hefsiba volt a neve.
2 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt a pogányok utálatossága szerint, akiket Izrael fiai elől kiűzött az
ÚR:
3 Mert újra felépítette a magas helyeket, amelyeket Ezékiás, az atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és
berket állított ahogy Akháb, Izrael királya cselekedett, és imádta az összes
mennyei seregeket és azoknak szolgált.
4 És oltárokat is épített az ÚR házában,
amelyről azt mondta az ÚR: Jeruzsálembe helyezem az én nevemet!
5 Oltárokat épített az egész mennyei
seregnek, az ÚR házának mind a két
udvarában.
6 És átvitte a fiát a tűzön, és igézést és
jegymagyarázást űzött és halottidéző-
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ket és varázslókat tartott; sok gonosz
dolgot cselekedett az ÚR szemei előtt,
hogy haragra ingerelje.
7 És az Asera-bálványt amelyet készített bevitte abba a házba, amelyről azt
mondta az ÚR Dávidnak és a fiának,
Salamonnak: Ebbe a házba és Jeruzsálembe helyezem a nevemet mindörökké, amelyet Izrael minden nemzetségei
közül választottam magamnak;
8 És ki nem mozdítom többé Izrael lábát erről a földről, amelyet elődeiknek
adtam, ha szorgalmasan a parancsolataim szerint cselekszenek, és az egész
törvény szerint, amelyet Mózes, az én
szolgám parancsolt nekik.
9 Ők azonban nem engedelmeskedtek,
mert tévelygésbe ejtette őket Manassé,
hogy még gonoszabbul viseljék magukat azoknál a pogányoknál, akiket Izrael fiai elől kivesztett az ÚR.
10 Akkor szólt az ÚR szolgái, a próféták által, ezt mondva:
11 Mivelhogy Manassé, Júda királya
ezeket az utálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedve
mindazoknál, amelyeket az előtte való
emoreusok cselekedtek, és Júdát is vétekbe ejtette a bálványai által:
12 Azért ezt mondja Izrael URa Istene:
Íme én olyan veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek
aki azt hallja, megcsendül bele mind a
két füle.
13 És kiterjesztem Jeruzsálemre Samária mérőzsinórját és az Akháb házának mértékét; és kitörlöm Jeruzsálemet ahogy kitörlik a tálat, és kitörölve
leborítják azt,
14 És elhagyom örökségem maradékát, és ellenségei kezébe adom őt, és
zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek;
15 Azért mert gonoszul cselekedtek
előttem, és haragra ingereltek engem
atyáik Egyiptomból való kijövetele
napjától fogva mind a mai napig.
16 És Manassé nagyon sok ártatlan
vért is kiontott úgy, hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a
vétkén kívül amellyel vétekbe ejtette
Júdát, gonoszul cselekedve az ÚR szemei előtt.
17 Manassé egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és a vétke amelyet
cselekedett, vajon nincsenek-e megír-

va Júda királyainak krónika könyvében?
18 És elaludt Manassé az atyáival, és
eltemették a háza mellett lévő kertben,
az Uzza kertjében, és fia, Amon uralkodott helyette.
19 Amon huszonkét esztendős volt mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; anyjának Mésullémet volt a neve, a jótbabeli
Hárus lánya.
20 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, ahogyan az atyja, Manassé
cselekedett.
21 És tökéletesen azon az úton járt,
amelyen az atyja járt, és a bálványoknak szolgált, akiknek az atyja szolgált,
és azokat imádta.
22 És elhagyta az URat, atyái Istenét,
és nem az ÚR útjában járt.
23 És a saját szolgái esküdtek össze
Amon ellen, és a házában ölték meg a
királyt.
24 De a föld népe levágta mindazokat,
akik összeesküdtek Amon király ellen,
és a föld népe a fiát, Jósiást tette királ�lyá helyette.
25 Amon egyéb dolgai pedig amelyeket cselekedett, vajon nincsenek-e
megírva Júda királyainak krónika
könyvében?
26 És eltemették őt a sírjába Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett helyette a király.
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Jósiás király megparancsolja, hogy
építsék meg a templomot. Hilkiás
pap megtalálja az Isten törvényének könyvét a templomban, amelyről a király tanácsot kér Hulda prófétaasszonytól, aki elmondja az ország veszedelmét, de a királyt
azzal vigasztalja, hogy csak az ő holta után
lesz ez meg.
1 Nyolc esztendős volt Jósiás mikor
uralkodni kezdett, és harmincegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
anyjának Jédida a neve, a Boskátból
való Adaja lánya.
2 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
szemei előtt, és atyjának, Dávidnak
minden útjaiban járt, és nem tért el
sem jobbra, sem balra.
3 És Jósiás király tizennyolcadik esztendejében történt, hogy elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Messullám fi419
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ának fiát, az íródeákot az ÚR házához,
ezt mondva:
4 Menj fel Hilkiához a főpaphoz, és
számlálják meg az ÚR házába begyűlt
pénzt, amelyet az ajtóőrzők gyűjtöttek
a néptől.
5 És adják azt az ÚR házában lévő
munkások felügyelőinek kezébe, hogy
adják a munkásoknak akik az ÚR házán dolgoznak, hogy a ház romlásait
kijavítsák;
6 Az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek, hogy fákat és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására.
7 De a kezükbe adott pénzről nem kell
számadást venni tőlük, mert ők becsülettel végzik azt.
8 És mondta Hilkia, a főpap Sáfánnak,
az íródeáknak: Megtaláltam a törvénykönyvet az ÚR házában. És Hilkia
odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt.
9 És elment Sáfán, az íródeák a királyhoz, és elvitte a választ a királynak,
és mondta: Szolgáid egybeszedték a
pénzt, amelyet a házban találtak, és
odaadták azt az ÚR házában munkálkodók felügyelőinek a kezébe.
10 És megmondta Sáfán, az íródeák a
királynak, ezt mondva: Egy könyvet
adott nekem Hilkia pap. És felolvasta
azt Sáfán a király előtt.
11 Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédeit, megszaggatta a ruháit.
12 És megparancsolta a király Hilkia
papnak és Ahikámnak, a Sáfán fiának és Akbórnak, a Mikája fiának és
Sáfánnak, az íródeáknak és Asájának,
a király szolgájának, ezt mondva:
13 Menjetek el, kérdezzétek meg az
URat értem és a népért és az egész
Júdáért, ennek a könyvnek a beszédeiről amelyet megtaláltak, mert nagy az
ÚR haragja amely felgerjedt ellenünk,
mivel atyáink nem engedelmeskedtek
e könyv beszédeinek, hogy mindent
úgy cselekedtek volna ahogyan megíratott nekünk.
14 És elment Hilkia pap és Ahikám,
Akbór, Sáfán és Asája Hulda prófétaasszonyhoz, Sallumnak, a Tikva fiának
– aki Harhásnak, a ruhák őrzőjének fia
volt – feleségéhez, aki Jeruzsálem más
részében lakott, és beszéltek vele.
15 És mondta nekik: Azt mondja Izrael
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URa Istene: Mondjátok meg a férfinak
aki hozzám küldött titeket;
16 Ezt mondja az ÚR: Íme én veszedelmet hozok erre a helyre és az ezen a
helyen lakókra, a könyv minden beszédei szerint, amelyet Júda királya olvasott;
17 Mert elhagytak engem és idegen isteneknek áldoztak jóillattal, hogy haragra ingereljenek engem kezük minden csinálmányával: azért felgerjed a
haragom ez ellen a hely ellen, és nem
lesz eloltva.
18 A Júda királyának pedig aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az
URat, ezt mondjátok: Azt mondja Izrael URa Istene: Mivelhogy hallottad
ezeket a beszédeket,
19 És meglágyult a szíved, és megaláztad magad az ÚR előtt, hallva azokat
amiket e hely és az ezen a helyen lakók ellen szóltam, hogy pusztulássá
és átokká lesznek, és megszaggattad
a ruháidat és sírtál előttem; azért én is
meghallgattalak, azt mondja az ÚR.
20 Azért íme én téged atyáidhoz gyűjtelek, és békességgel visznek téged a
sírodba, és nem látják meg a szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet én
erre a helyre hozok. És elvitték a választ a királynak.

23

Jósiás király elolvassa az Isten törvényét a közösség előtt. A bálványoktól megtisztítja a templomot és az országot. A bálványtisztelő papokat megöli, és az igaz istentiszteletet helyreállítja.
Azután az egyiptomi király megöli őt a háborúban, helyette Joákház lesz a király.
1 És elküldött a király, és hozzá gyűltek Júda és Jeruzsálem minden vénei.
2 És felment a király az ÚR házába,
és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt; a papok,
a próféták és az egész nép a kicsiktől
fogva a nagyig. És a szövetség könyvének minden beszédét elolvasta előttük,
amelyet az ÚR házában találtak.
3 És a király az oszlop mellett állt, és
szövetséget kötött az ÚR előtt, hogy ők
az URat akarják követni, és az Ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni ennek a szövetségnek a beszédeit, amelyek meg van-
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nak írva abban a könyvben; és az egész
nép ráállt a szövetségre.
4 És megparancsolta a király Hilkiának, a főpapnak és a második rendbeli
papoknak és az ajtóőrzőknek, hogy az
ÚR templomából hordjanak ki minden
edényt, amelyet a Baálnak, a bereknek és az egész mennyei seregnek csináltak, és megégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron völgyében, és azok
hamvait Béthelbe vitte.
5 És kiirtotta a bálványozó papokat is,
akiket Júda királyai állítottak be, hogy
a magas helyeken tömjénezzenek Júda
városaiban és Jeruzsálem körül, és
mindazokat is, akik a Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és az egész
mennyei seregnek tömjéneztek.
6 Kivitte az ÚR házából az Aserát is
Jeruzsálemen kívül a Kidron patakja
mellé, és megégette azt a Kidron völgyében és porrá zúzta, és annak porát
a közösség temetőhelyére hintette.
7 És lerontotta a férfiszajhák házait,
amelyek az ÚR háza mellett voltak, és
amelyekben az asszonyok kárpitokat
szőttek az Aserának.
8 És behozatta Júda városaiból az ös�szes papot, és megfertőztette a magas
helyeket, amelyeken a papok tömjéneztek, Gebától egész Beersebáig, és
lerontotta a kapuk mellett lévő magas
helyeket is, amelyek Józsuénak, a város fejedelmének kapuja előtt voltak
bal kéz felől a város kapujában.
9 De a magasságok papjai sohasem áldoztak többé az ÚR oltárán Jeruzsálemben, hanem atyjukfiai között ették a
kovásztalan kenyeret.
10 Megfertőztette a Tófetet, a Hinnom
fiainak völgyében, hogy senki a fiát
vagy lányát át ne vihesse a tűzön
Moloknak.
11 És eltávolította a lovakat, amelyeket Júda királyai a napnak szenteltek
az ÚR háza bejáratánál, a Nátán-Mélek
udvari szolga háza mellett, amely a
Pharvarimban volt, és a nap szekereit
tűzzel elégette.
12 És az oltárokat, amelyek Akház palotájának a tetején voltak, amelyeket
Júda királyai csináltak, és azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé csinált
az ÚR házának mindkét udvarában,
lerontotta a király, és lehányva porukat a Kidron patakjába szóratta.

13 Azokat a magas helyeket is megfertőztette a király, amelyek Jeruzsálem előtt voltak az Olajfák hegyének jobb felől lévő oldalán, amelyeket még Salamon, Izrael királya építtetett Astóretnek, a szidonbeliek utálatosságának, és Kámósnak, a moábiták
utálatosságának, és Milkómnak, az
Ammon fiai utálatosságának.
14 És összetörte a bálványokat és kivágatta a berkeket, és azok helyeit embercsontokkal töltötte meg.
15 Még azt az oltárt is, amely
Béthelben volt, a magas helyet, amelyet Jeroboám, a Nébát fia csinált, aki
vétekbe ejtette Izraelt, – azt az oltárt is
és azt a magasságot is letörte, és a magas helyet felégette, porrá tette, és a
berket megégette.
16 És Jósiás megfordult, és meglátta a
sírokat amelyek ott a hegyen voltak,
és elküldött és elhozatta a csontokat
a sírokból, és megégette az oltáron, és
megfertőztette azt az ÚR beszéde szerint, amelyet mondott az Isten embere,
aki megjövendölte ezt a dolgot.
17 És mondta: Milyen síremlék ez
amelyet látok? És feleltek neki a város férfiai: Az Isten emberének sírja ez,
aki Júdából jött és mindezeket megjövendölte a béthelbeli oltár felől, amiket
most cselekedtél.
18 És mondta: Hagyjátok békén, és
senki ne mozdítsa meg a csontjait.
És megmentették a csontjait annak a
prófétának a csontjaival együtt, aki
Samáriából jött.
19 És lerontotta Jósiás a magas helyek
minden házát is amelyek Samária városaiban voltak, amelyeket Izrael királyai csináltak, hogy az URat haragra ingereljék, és éppen úgy cselekedett azokkal mindenben ahogyan
Béthelben cselekedett.
20 És megáldozta a magas helyek ös�szes papjait akik ott voltak, az oltárokon, és emberi csontokat égetett meg
azokon, és úgy tért vissza Jeruzsálembe.
21 És parancsolt a király az egész népnek, és mondta: Ünnepeljetek páskhát
a ti URatoknak Isteneteknek, ahogy
meg van írva e szövetség könyvében;
22 Mert nem tartottak olyan páskhát
a bírák idejétől fogva, akik Izraelt ítél421
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ték, sem pedig Izrael és Júda királyainak minden idejében,
23 Hanem csak Jósiás király tizennyolcadik esztendejében tartottak ilyen
páskhát az ÚRnak Jeruzsálemben.
24 És Jósiás király kiirtotta a halottidézőket és a varázslókat, a képeket és a
bálványokat, és mindazokat az utálatosságokat, amelyek láthatók Júda
földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédeit, amelyek
meg voltak írva a könyvben, amelyet
Hilkia pap talált meg az ÚR házában.
25 Nem is volt hozzá hasonló király
előtte, aki úgy megtért volna az ÚRhoz
teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből, Mózesnek minden törvénye szerint; de utána sem támadt hozzá hasonló.
26 De az ÚR mégsem szűnt meg megbúsult nagy haragjától, amellyel megharagudott Júdára mindazokért a
bosszantásokért, amelyekkel bosszantotta Őt Manassé.
27 Mert azt mondta az ÚR: Júdát is elvetem szemem elől mint ahogy Izraelt
elvetettem, és megutálom ezt a várost
amelyet választottam, Jeruzsálemet, és
ezt a házat is, amelyről azt mondtam:
Ott legyen az én nevem!
28 Jósiás egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajon nincsenek-e
megírva Júda királyainak krónika
könyvében?
29 Az ő idejében jött fel Nékó fáraó,
az egyiptomi király Asszíria királya
ellen az Eufrátesz folyóvize mellé. És
elé ment Jósiás király, de az megölte őt
Megiddóban, amint meglátta.
30 És szolgái szekérre téve őt, holtan
vitték el Megiddóból, és Jeruzsálembe
hozva eltemették a sírboltjába. A föld
népe pedig vette Joákházt, a Jósiás fiát,
és felkenve őt, királlyá tette az atyja
helyett.
31 Huszonhárom esztendős volt
Joákház mikor uralkodni kezdett, és
három hónapig uralkodott Jeruzsálemben, és anyjának a neve Hamutál, a
libnabeli Jeremiás lánya.
32 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt egészen úgy, ahogy atyái cselekedtek.
33 De Nékó fáraó bilincsekbe verte őt
Riblában, Hámát földjén, amikor Jeruzsálemben királlyá lett; és az országra
422

adót vetett, száz talentum ezüstöt és
egy talentum aranyat.
34 És Nékó fáraó Eliákimot, Jósiás fiát
tette királlyá atyja, Jósiás helyett, és nevét Jojákimra változtatta; Joákházt pedig magával vitte Egyiptomba, és ott
halt meg.
35 Az ezüstöt és az aranyat megadta
ugyan Jojákim a fáraónak, de az országot adóztatta meg, hogy megadhassa
az ezüstöt a fáraó parancsolata szerint;
a föld népe közül mindenkitől az értéke szerint hajtott be ezüstöt és aranyat,
hogy Nékó fáraónak adja.
36 Jojákim huszonöt esztendős volt
mikor uralkodni kezdett, és tizenegy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
anyjának a neve Zébuda, a rúmabeli
Pedája lánya.
37 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt egészen úgy, ahogy atyái cselekedtek.

34
Mt 1,11;

24

Meghal Jojákim király, helyette lesz
Joákin; Jeruzsálemet megszállják a
babiloniak. Joákin megadja magát, és Babilonba viszik. Helyette Sedékiás uralkodik.
1 Jojákim idejében jött fel Nabukodonozor, Babilon királya, és Jojákim
szolgája lett három esztendeig; de azután elfordult és elpártolt tőle.
2 És ráküldte az ÚR a káldeusok seregeit, a szíriabeliek seregeit, a moábiták
seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszítsék az ÚR beszéde szerint, amelyet
szólt szolgái, a próféták által.
3 Csak az ÚR beszéde szerint történt
ez Júdán, hogy elvesse őt a maga arca
elől Manassé bűneiért, egészen úgy,
ahogy cselekedett;
4 És az ártatlan vérért is, amelyet kiontott, és hogy betöltötte Jeruzsálemet
ártatlan vérrel; ezért nem akart az ÚR
megbocsátani neki.
5 Jojákim egyéb dolgai pedig és minden
cselekedetei, vajon nincsenek-e megírva
Júda királyainak krónika könyvében?
6 És elaludt Jojákim az atyáival és fia,
Joákin uralkodott helyette,
7 És Egyiptom királya többé nem jött
ki a földjéből, mert Babilon királya
mindent elvett ami csak az egyiptomi
királyé volt, Egyiptom folyóvizétől az
Eufrátesz folyóvizéig.
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17
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8 Tizennyolc esztendős volt Joákin
mikor királlyá lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Nékhusta, a jeruzsálembeli
Elnatán lánya.
9 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, egészen úgy, ahogy az atyja cselekedett.
10 Ebben az időben jöttek fel Nabukodonozornak, Babilon királyának szolgái Jeruzsálem ellen, és szállták meg a
várost.
11 Maga Nabukodonozor, Babilon királya is feljött a város ellen, amelyet a
szolgái már megszálltak.
12 És kiment Joákin, Júda királya Babilon királyához anyjával, szolgáival, hadnagyaival és udvari szolgáival
együtt, de fogságra vetette őt Babilon
királya uralkodásának nyolcadik esztendejében.
13 És elvitte onnan az ÚR házának
minden kincsét és a király házának
kincsét, és összevagdalt minden arany
edényt amelyet Salamon, Izrael királya csináltatott az ÚR templomában,
ahogy megmondta az ÚR.
14 És elhurcolta egész Jeruzsálemet,
összes fejedelmeit és minden vitézeit, tízezer foglyot, az összes mesterembert és lakatosokat, úgyhogy a föld
szegény népén kívül senki sem maradt ott.
15 És elhurcolta Joákint is Babilonba,
és a király anyját, és a király feleségeit és udvari szolgáit, és az ország erős
vitézeit fogságba hurcolta Jeruzsálemből Babilonba;
16 És az összes előkelő férfit, hétezret,
és a mesterembereket és a lakatosokat,
ezret, és az összes erős, harcra termett
férfit fogva vitte Babilonba Babilon királya.
17 És Babilon királya Mattaniát, nagybátyját tette helyette királlyá, és nevét
Sédékiásra változtatta.
18 Huszonegy esztendős volt Sédékiás
mikor uralkodni kezdett, és tizenegy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
anyjának neve Hamutál, a Libnából
való Jeremiás lánya.
19 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, egészen úgy, ahogy Jojákim
cselekedett;
20 Mert az ÚR haragja miatt történt
ez így Jeruzsálemmel és Júdával, míg

csak el nem vetette őket színe elől.
Sédékiás azonban elpártolt Babilon királyától.

25

Sedékiás király elszakad Nabukodonozortól, aki megszállja Jeruzsálemet és megfogja Sedékiást. A várost
és a templomot meggyújtja, és megölik
Sedékiás fiait, az ő szemeit pedig kiszúrják.
Azután a nép maradékát elviszik. Joákint
tiszteli Evil-Merodák.

1 És uralkodásának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban, és annak tizedik napján történt, hogy feljött
Nabukodonozor, Babilon királya minden seregével Jeruzsálem ellen, és táborba szállt ellene, és körös-körül ostromtornyokat építettek ellene.
2 És megszállva tartotta a várost Sédékiás király tizenegyedik esztendejéig;
3 De a negyedik hónap kilencedik napján akkora éhség lett a városban, hogy
a föld népének nem volt mit enni.
4 És betört a város, és a harcosok mind
futni kezdtek éjjel a kettős kőfal között
lévő kapu útján, amely a király kertje
mellett van; a káldeusok pedig ott táboroztak a város körül. És a király is elfutott a puszta útján.
5 De a káldeusok hada űzőbe vette a
királyt, és utolérték őt Jerikó mezején,
és egész serege szétszóródott mellőle.
6 És elfogták a királyt, és Riblába vitték
Babilon királyához, ahol ítéletet tartottak fölötte.
7 És Sédékiás fiait saját szeme láttára vágták le; Sédékiás szemeit pedig
megvakították, és láncokba verve vitték Babilonba.
8 És az ötödik hónap hetedik napján –
ez a Nabukodonozor, babiloni király
uralkodásának tizenkilencedik esztendeje – feljött Nabuzár-Adán, a vitézek
hadnagya, Babilon királyának szolgája
Jeruzsálembe;
9 És felgyújtotta az ÚR házát és a király házát, és Jeruzsálem összes házait és a nagy palotákat mind felégette tűzzel.
10 És Jeruzsálem kőfalait körös-körül
lerombolta a káldeusok serege, amely
a vitézek hadnagyával volt.
11 A többi népet pedig amely a városban még megmaradt, és azokat akik
Babilon királyához hajlottak, és a többi
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sokaságot mind elhurcolta NabuzárAdán, a vitézek hadnagya.
12 A föld népének csak a szegényéből
hagyott ott a vitézek hadnagya szőlőműveseket és szántó-vető embereket.
13 És a rézoszlopokat, amelyek az ÚR
házában voltak, és a mosdómedencék talpait és a réztengert, amely az ÚR házában volt, összetörték a káldeusok, és
azok rezét Babilonba vitték.
14 Elvitték a fazekakat is, a lapátokat, a
késeket, tömjénezőket, és minden szolgálatra rendelt egyéb rézedényt.
15 És elvitte a vitézek hadnagya a serpenyőket, a medencéket, amelyek közül némelyek aranyból, némelyek pedig ezüstből voltak,
16 A két rézoszlopot, a réztengert és a
mosdómedencék talpait, amelyeket Salamon csinált az ÚR házában; megmérhetetlen volt mindezeknek az edényeknek a reze.
17 Az egyik oszlop magassága tizennyolc sing volt, és egy rézgömb volt
rajta és a gömb három sing magas volt,
a gömbön körös-körül háló és gránátalmák mind rézből, és ugyanilyen volt
a másik oszlop is a hálóval együtt.
18 És elhurcolta a vitézek hadnagya
Serája papot is az első rendből, és
Sofóniás papot a második rendből, és a
három ajtónállót,
19 És a városból elvitt egy főembert,
aki a hadakozó férfiak elöljáró hadnagya volt, és öt férfit, akik a király körül forgolódtak, akiket a városban találtak, és a sereg hadnagyának íródeákját, aki sereget gyűjtött a föld népe
közül, és a föld népe közül hatvan férfit, akiket ott találtak a városban.
20 És vette őket Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya, és elvitte Babilon királyához Riblába,
21 És levágta őket Babilon királya, és
megölte Riblában a Hámát földjén. És
így vitetett el Júda a földjéről.
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22 A Júda földjén megmaradt népnek
pedig, amelyet meghagyott Nabukodonozor, Babilon királya, Gedáliát,
Ahikámnak, a Sáfán fiának fiát rendelte tiszttartóul.
23 Mikor pedig meghallották a seregek
hadnagyai mind, és az embereik, hogy
Babilon királya Gedáliát tette tiszttartóvá, elmentek Gedáliához Mispába,
Ismáel, a Nétánia fia és Johanán, a
Kareáh fia és Serája, a nétofáti Tánhumet fia és Jahazánia, Maakáti fia, ők és
az ő embereik;
24 És megesküdött nekik Gedália és
az ő embereiknek, és mondta nekik:
Ne féljetek a káldeusoknak való szolgálattól. Maradjatok e földön és szolgáljatok Babilon királyának és jó dolgotok lesz.
25 A hetedik hónapban azonban elment Ismáel, Nétániának, az Elisáma
fiának fia, aki királyi magból volt, és
vele tíz férfi, és megölték Gedáliát és
meghalt, és a zsidókat és a káldeusokat,
akik vele voltak Mispában.
26 És felkelt az egész nép a kicsitől a
nagyig, és a seregek hadnagyai, és elmentek Egyiptomba, mert féltek a
káldeusoktól.
27 És a harminchetedik esztendőben,
Joákinnak, a Júda királyának fogságba hurcoltatása után, a tizenkettedik
hónap huszonhetedik napján, kivette
Evil-Merodák, Babilon királya, uralkodásának első esztendejében Joákint,
Júda királyát a fogházból;
28 És kegyesen beszélt vele, és feljebb
tette a székét a többi királyok székénél
akik nála voltak Babilonban;
29 És kicserélte fogsága ruháit, és mindenkor nála volt étele életének minden
idejében.
30 És mindenkor kijárt az ő része, amelyet a király adott neki napról napra
életének minden idejében.
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1 Krónika 1.

ELSŐ KRÓNIKA KÖNYVE

Amelyben meg lett írva Izrael nemzetségének eredete és szaporodása, egészen a babiloni
rabságból való hazajövetelig. Ezután a Dávid történetén keresztül a birodalom kezdetének megírása, megírja Dávid rendelését a közösségnek és az egyháznak, egészen a Salamon birodalmáig, vagyis a világ teremtetésétől fogva 2985 esztendeig.
Mózes első könyve 			
Mózes második könyve 		
Mózes harmadik, negyedik, ötödik könyve
Józsué könyve 			
Bírák könyve 			
Sámuel első könyve 			
Sámuel második könyve 		

1

Noé ősei Ádámtól fogva. Az ő unokái
egészen Ábrahámig. Az Ábrahám maradéka egészen Jákobig, a szent történetét és értelmét bővebben felsorolja. A királyokat és hadnagyokat név szerint felsorolja, akik az edomiták földjét bírták, egészen
Mózes idejéig.
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17
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1 Ádám, Séth, Énós.
2 Kénán, Mahalaléel, Járed.
3 Énókh, Methuséláh, Lámekh.
4 Noé, Sém, Khám és Jáfet.
5 Jáfet fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
6 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.
7 Jáván fiai pedig: Elisah, Thársis,
Kitthim és Dodánim.
8 Khám fiai: Khús, Micráim, Pút és Kánaán.
9 Khús fiai: Séba, Havilah, Sábthah,
Rahmáh és Sabthékah; Rahmáhnak
pedig fiai: Shéba és Dédán.
10 Khús nemzette Nimródot is; ez kezdett óriássá lenni a földön.
11 Micráim pedig nemzette a ludeusokat, anámeusokat, lehábeusokat és
naftukheusokat.
12 A pathruseusokat és kaslukheusokat, akiktől a filiszteusok származtak,
és kafthoreusokat.
13 Kánaán pedig nemzette Szidont, az
ő elsőszülöttjét és Khétet,
14 És jebuzeust, emoreust és girgazeust.
15 Hivveust, harkeust és sineust.
16 Arvadeust, cemareust és hamatheust.
17 Sém fiai: Élám és Assur, Arpaksád,
Lúd, Arám, Úz, Húl, Gether és Mesek.

2368 év
142 év
39 év
17 év
299 év
80 év
40 év
18 Arpaksád pedig nemzette Séláht és
Séláh nemzette Hébert.
19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek
neve Péleg, mivelhogy az ő idejében
osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
20 Joktán pedig nemzette Almodádot
és Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot,
21 Hadórámot, Úzált és Diklát,
22 És Ebált, Abimáelt és Sébát,
23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind
Joktán fiai.
24 Sém, Arpaksád, Séláh.
25 Héber, Péleg, Réu.
26 Sérug, Nákhor, Tháré.
27 Ábrám, ez az Ábrahám.
28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.
29 Ezek nemzetségei pedig ezek:
Ismáel elsőszülöttje Nebájót és Kédar,
Adbeél és Mibsám.
30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad
és Théma.
31 Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az
Ismáel fiai.
32 Ketúrának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai akiket szült, ezek: Zimrán,
Joksán, Médán, Midián, Isbák és Súah.
És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer,
Hánok, Abida és Eldáa. Mindezek a
Ketúra fiai.
34 Ábrahám pedig nemzette Izsákot;
Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izrael.
35 Ézsau fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus,
Jahlám és Korakh.
36 Elifáz fiai: Témán, Omár, Czefi,
Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.
37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.
38 Szeir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón,
Ana, Disón, Ecer és Disán.
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39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám:
Lótán húga pedig Timna.
40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth,
Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Ana.
41 Ana fia: Disón, Disón fiai pedig:
Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.
42 Ecer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán.
Disón fiai: Húc és Arán.
43 Ezek pedig a királyok akik Edom
földjén uralkodtak, mielőtt az Izrael fiai között király uralkodott volna: Bela, Beór fia, az ő városának neve
Dinhába volt.
44 És meghalt Bela, uralkodott helyette Jóbáb, a Bocrából való Zerakh fia.
45 És hogy Jóbáb meghalt, uralkodott helyette a Témán földjéből való
Khusám.
46 Meghalt Khusám is, és Hadád, a
Bédád fia uralkodott helyette, aki megverte a midiánitákat a Moáb mezején;
és az ő városának neve Hávit volt.
47 Hadád is, hogy meghalt, a Masrekából való Szamlá uralkodott helyette.
48 Szamlá holta után uralkodott helyette Saul, a folyóvíz mellett való
Rékhobóthból.
49 Saul is meghalt, és Báhál-Khanán,
az Akhbór fia uralkodott helyette.
50 Báhál-Khanán holta után Hadád
uralkodott helyette; és az ő városának
neve Páhi, feleségének neve pedig
Mehetábéel, aki Mézaháb lányának,
Matrédnak volt a lánya.
51 Hadád halála után Edom hercegei
voltak: Timná herceg, Hália herceg,
Jéteth herceg,
52 Aholibáma herceg, Éla herceg és
Pinon herceg,
53 Kenáz herceg, Témán herceg és
Mibcár herceg,
54 Magdiél herceg és Hirám herceg.
Ezek voltak Edom hercegei.

2

Az Izrael fiait sorolja fel, azután a Júda
nemzetségét, mind e részben, mind a
harmadikban. Ebben pedig név szerint emlékezik Zerakhról és Khecrónról és a maradékokról. Először pedig Arámtól Dávidig,
és azután a Khecrón fiai, akiket az ő vénségében nemzett. Harmadszor Jerakhméelről,
majd végül az első és a másik Kálebről.
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1 Ezek az Izrael fiai: Rúben, Simeon,
Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon;
2 Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád
és Áser.
3 Júda fiai: Hér, Ónán és Séla; ez a három született neki a kánaánita Súah lányától. De Hér, Júda elsőszülött fia gonosz volt az ÚR szemei előtt, és megölte őt az ÚR.
4 Thámár pedig, az ő menye szülte neki Pérecet és Zerákhot. Júda fiai
mindnyájan öten voltak.
5 Pérec fiai: Khecrón és Khámul.
6 Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán,
Hémán, Kálkól és Dára; mindenestől
öten.
7 Kármi fiai: Ákán, Izrael megrontója,
mivel lopott a zsákmányból.
8 Ethán fia: Azária.
9 Khecrón fiai, akik születtek neki:
Jérakhméel, Rám és Kélubai.
10 Rám nemzette Amminádábot, Amminádáb pedig nemzette Nakhsont, a
Júda fiainak fejedelmét.
11 Nakhson nemzette Szálmát, Szálma
pedig nemzette Boázt;
12 Boáz nemzette Obedet; Obed nemzette Isait;
13 Isai pedig nemzette Eliábot, az ő elsőszülöttjét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat.
14 Netanéelt, negyediket, és Raddait,
ötödiket.
15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát;
16 És nővéreiket, Séruját és Abigáilt.
Séruja fiai voltak pedig: Absai, Joáb és
Asáel, e három.
17 Abigáil szülte Amasát; Amasa atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való
Jéter volt.
18 Káleb pedig, a Khecrón fia, nemzett az ő Azuba nevű feleségétől és
Jérióttól; és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb
és Ardon.
19 Azuba meghalt, és Káleb feleségül vette magának Efratát, és ez szülte neki Húrt.
20 Húr nemzette Urit, Uri pedig nemzette Bésaléelt.
21 Azután bement Khecrón Mákirnak,
Gileád atyjának lányához, mert ő ezt
elvette hatvan esztendős korában, és
szülte neki Ségubot.
22 Ségub pedig nemzette Jáirt, aki-
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nek huszonhárom városa volt a Gileád
földjén.
23 De Gesur és Árám elvették tőlük
Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait,
hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a
Gileád atyjának fiaié.
24 Miután pedig Khecrón KálebEfratában meghalt, akkor szülte neki
Abija, a Khecrón felesége Ashúrt,
Tékoa atyját.
25 Jérakhméelnek, a Khecrón elsőszülöttjének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.
26 Volt más felesége is Jérakhméelnek,
Atára nevű; ez az Onám anyja.
27 Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttjének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és
Héker.
28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda;
és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.
29 Abisúr feleségének neve Abihail,
aki Akhbánt és Mólidot szülte neki.
30 Nádáb fiai: Séled és Appaim: Séled
magtalanul halt meg.
31 Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán
fia: Ahálai.
32 Jáda fiai, aki Sammai testvére volt:
Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt
meg.
33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek
voltak Jérakhméel fiai.
34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem
csak lányai; de volt Sésánnak egy
egyiptombeli szolgája, Járha nevű.
35 És Sésán ennek a Járha nevű szolgájának adta a lányát feleségül, aki
Athait szülte neki.
36 Athai pedig nemzette Nátánt; Nátán nemzette Zabádot;
37 Zabád nemzette Eflált; Eflál nemzette Obedet;
38 Obed nemzette Jéhut; Jéhu nemzette Azáriát.
39 Azária nemzette Hélest; Héles nemzette Elását;
40 Elása nemzette Sisémait; Sisémai
nemzette Sallumot;
41 Sallum nemzette Jékámiát; Jékámia
pedig nemzette Elisámát.
42 A Káleb fiai pedig, aki Jérakhméel
testvére volt: elsőszülöttje Mésa; ez
volt Zifnek és Marésa fiainak atyjuk,
Hebronnak atyja.
43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah,
Rékem és Séma.
44 Séma pedig nemzette Rahámot, a

Jorkeám atyját; és Rékem nemzette
Sammait,
45 A Sammai fia pedig: Máon; ez a
Máon volt a Bethsúr atyja.
46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülte Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán
nemzette Gázezt.
47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.
48 A Káleb ágyasa, Maaka szülte
Sébert és Tirhánát.
49 És szülte Saáfot, Madmanna atyját,
Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb lánya volt.
50 Ezek voltak Káleb fiai, aki Húrnak, az Efrata elsőszülöttjének fia volt:
Sobál, Kirját-Jeárim atyja.
51 Szálma, Bethlehem atyja; Háref,
Bethgáder atyja.
52 Sobálnak, a Kirját-Jeárim atyjának is
voltak fiai: Haroé, a fél Menuhót ura.
53 A Kirját-Jeárim háznépei: jitreusok,
puteusok, sumateusok, misraiteusok;
ezektől származtak a sorateusok és az
estaoliteusok.
54 Szálma fiai, Bethlehem és a
netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a
córabeli manahateusok fele.
55 És a Jábesben lakó tudós emberek
háznépei: a tirateusok, simateusok,
sukateusok. Ezek a keneusok, akik
Hámáttól, a Rékáb házának atyjától
származtak.

3

Felsorolja Dávid Hebronban és Jeruzsálemben született fiait, és mind a királyokat, hercegeket, akik tőle származnak.

1 Ezek a Dávid fiai, akik Hebronban
születtek neki: elsőszülöttje volt
Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól;
második volt Dániel, a Kármelből való
Abigailtól.
2 Harmadik Absolon, aki Maakának, a
gessurbeli Talmai király lányának volt
a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
3 Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától
való.
4 E hat fia született neki Hebronban,
ahol hét esztendeig és hat hónapig
uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott.
5 Jeruzsálemben pedig ezek születtek
neki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon,
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négyen, Bathsuától, az Ammiel lányától.
6 És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
7 Nógah, Néfeg és Jáfia.
8 És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilencen.
9 Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársai fiain kívül; és ezeknek a húga,
Támár.
10 Salamon fia pedig Roboám volt; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia
Jósafát.
11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia,
ennek fia Joás.
12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária;
ennek fia Jótám.
13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás,
ennek fia Manassé.
14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
15 Jósiás fiai pedig: elsőszülöttje Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum a negyedik.
16 Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek
fia Sédékiás.
17 Jékóniás fiai: Asszir, ennek fia
Saálthiel.
18 És Málkirám, Pedája, Sénasár,
Jékámia, Hosáma és Nédábia.
19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei.
Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és
az ő húguk volt Selómit.
20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia
és Jusáb-Hésed, ezek öten.
21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és
Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai,
Sekánia fiai.
22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai:
Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát,
ezek hatan.
23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és
Azrikám, ezek hárman.
24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib,
Pelája, Akkub, Johanán, Delája és
Anáni; ezek heten.

4

Megírja Júda és Simeon nemzetségét.
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1 Júda fiai ezek: Pérec, Khecrón, Kármi, Húr és Sobál.
2 Reája pedig, a Sobál fia nemzette Jáhátot; Jáhát nemzette Ahumáit és
Lahádot; ezek a sorateusok háznépei.
3 Ezek Etám atyjától valók: Jezréel,
Jisma, Jidbás; és az ő húguk neve
Haslelponi.
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4 Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer
Húsa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttjének, Húrnak fiai, aki Bethlehem atyja volt.
5 Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának
volt két felesége, Heléa és Naára.
6 És Naára szülte neki Ahuzámot,
Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a
Naára fiai.
7 Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán és
Kóc.
8 Kóc pedig nemzette Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, aki Hárum
fia volt.
9 Jábes pedig tiszteletreméltóbb volt
testvéreinél, és azért nevezte őt az ő
anyja Jábesnek, ezt mondva: Mivelhogy fájdalommal szültem őt.
10 És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, ezt mondva: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a Te kezed velem lenne, és
engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És Isten
megadta neki amit kért.
11 Kélub pedig, a Súkha testvére nemzette Méhirt; ez az Eston atyja.
12 Eston nemzette Béth-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek
a Rékától való férfiak.
13 Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel
fia: Hatát.
14 Meonótai nemzette Ofrát; Serája pedig nemzette Joábot, a géharasimbeliek
atyját, mert mesteremberek voltak.
15 Káleb fiai, aki Jefunné fia volt: Iru,
Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz.
16 Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és
Asárel.
17 Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon;
és szülte Mirjámot, Sammait és Isbát,
Estemóa atyját.
18 Ennek felesége pedig, Jehudéja
szülte Jéredet a Gedor atyját, és Hébert
a Szókó atyját, Jékuthielt a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a fáraó lányának
fiai, akit Méred elvett.
19 Hódia nevű feleségének fiai pedig, aki Nahamnak, Keila atyjának
nővére volt: Hagármi és a maakátbeli
Estemóa.
20 Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét.
21 Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka
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atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háza népe Béth-Asbeában;
22 És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás
és Saráf, akik Moáb urai voltak, és
Jásubi, Léhem. De ezek már régi dolgok.
23 Ezek voltak a fazekasok, és a plánták között és a kertek mellett laktak. A
királlyal laktak ott, az ő dolgáért.
24 Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib,
Zérah, Saul;
25 Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám,
kinek fia Misma.
26 Misma fiai: Hammúel az ő fia,
Zakkur az ő fia, Simi az ő fia;
27 Siminek tizenhat fia és hat lánya
volt; de testvéreinek nem volt sok fia,
s általában háznépük nem volt olyan
népes mint Júda fiaié.
28 Beersebában, Móladában és HacarSuálban laktak.
29 Bilhában, Ecemben és Toládban,
30 Bétuelben, Hormában és Siklágban,
31 Beth-Markabótban, Hacar-Susimban, Beth-Biriben és Saáraimban; ezek
voltak az ő városaik mindaddig amíg
Dávid királlyá lett.
32 Faluik pedig ezek: Etám, Ain,
Rimmon, Tóken és Asán, öt város;
33 És mindazok a falvaik amelyek e
városok körül voltak Bálig; ezek voltak lakóhelyeik és nemzetségeik:
34 Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia
fia.
35 És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, aki
Serája fia, aki Asiel fia volt;
36 És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája,
Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.
37 Ziza, a Sifi fia, aki Alon fia, aki
Jedája fia, aki Simri fia, aki Semája fia.
38 Ezek a név szerint felsoroltak voltak
a főemberek nemzetségükben, akik
igen elszaporodtak atyjuk házában,
39 Azért elindultak Gedor felé, hogy a
völgy keleti részére menjenek és ott barmaiknak legelőt keressenek.
40 Találtak is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt.
41 Elmenve pedig ezek a név szerint
megnevezettek Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, lerombolták sátraikat és lakóhelyeiket amiket ott találtak,
kiirtották őket mind e mai napig, s he-

lyükbe letelepedtek, mivel ott barmaik
számára legelőhelyeket találtak.
42 És közülük, a Simeon fiai közül, némelyek elmentek a Szeir hegyére, úgymint ötszázan, akiknek elöljáróik az Isi
fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzziel
voltak.
43 És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak, mind levágták azokat, és ott letelepedtek mind e mai napig.

5

Ebben a részben megírja a Rúben, Gád
és Manassé fél nemzetségének szaporodását, lakóhelyét, hadakozását, Istentől elszakadását és a fogságba vitelüket.

1 Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének
fiai (mert ő volt az elsőszülött; mikor
pedig megfertőztette az ő atyja ágyasházát, az ő elsőszülöttségi joga a József
fiainak adatott, aki Izrael fia volt, de
nem úgy, hogy ők neveztessenek származás szerint elsőszülötteknek,
2 Mert Júda tekintélyesebb volt a testvérei között, és belőle volt a fejedelem,
hanem az elsőszülöttség haszna lett Józsefé):
3 Ezek Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai: Hánokh, Pallu, Khecrón és
Kármi.
4 Jóel fiai: Semája ennek fia, Góg ennek
fia, Simei ennek fia.
5 Mika ennek fia, Reája ennek fia, Baál
ennek fia.
6 Beéra ennek fia, akit fogságba vitt
Tiglát-Piléser, az asszíriabeli király; ő
a rúbeniták fejedelme volt.
7 Testvérei pedig családjaik, nemzetségük megszámlálása szerint ezek voltak:
a fő Jéhiel és Zakariás,
8 Bela, Azáz fia, aki Séma fia, aki Jóel
fia volt, aki Aróerben lakott Nébóig és
Baál-Meonig.
9 Napkelet felé is lakott a pusztába
való bemenetelig, az Eufrátesz folyóvíztől fogva, mert az ő barmai Gileád
földjén igen elszaporodtak.
10 Saul király idejében pedig hadat támasztottak a hágárénusok ellen, és elhullottak azok az ő kezeik által, és azok
sátraiban laktak Gileádnak napkelet
felé való egész részében.
11 A Gád fiai pedig velük szemben, a
Básán földjén laktak Szalkáig.
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12 Jóel volt elöljárójuk, Sáfám második
az után; Johánai és Sáfát Básánban.
13 És testvéreik családjaik szerint ezek:
Mikáel, Mésullám, Séba, Jórai, Jaékán,
Zia és Éber, heten.
14 Ezek az Abihail fiai, aki Húri fia, aki
Jároáh fia, aki Gileád fia, aki Mikáel
fia, aki Jésisai fia, aki Jahadó fia, aki
Búz fia.
15 És Ahi, a Gúni fiának, Abdielnek a
fia volt a család feje.
16 Ezek Gileádban, Básánban és az
ezekhez tartozó mezővárosokban laktak, és Sáron minden legelőjén, határaikig.
17 Akik mindnyájan megszámláltattak Jótámnak, a Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, az Izrael királyának idejében.
18 A Rúben fiai közül, a gáditák közül és a Manassé félnemzetsége közül
erős pajzs- és fegyverhordozó férfiak,
íjászok és a hadakozásban jártasok,
negyvennégyezer hétszázhatvan harcra kész férfi;
19 Hadakoztak a hágárénusok ellen,
Jétúr, Náfis és Nódáb ellen.
20 És győzedelmesek lettek azokon,
és kezükbe adattak a hágárénusok, és
mindazok akik ezekkel voltak, mert az
Istenhez kiáltottak harc közben, és ő
meghallgatta őket, mert Őbenne bíztak.
21 És elvitték az ő barmaikat, ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer embert.
22 A seb miatt pedig sokan elhullottak,
mert Istentől volt az a harc; és azok helyén laktak a fogságig.
23 A Manassé nemzetsége felének
fiai pedig azon a földön laktak amely
Básántól Baál-Hermonig, Szenirig
és Hermon hegyéig terjedt, mert igen
megsokasodtak.
24 És ezek voltak az ő atyjuk háza népének fejedelmei: Efer, Isi, Eliel, Azriel,
Irméja, Hodávia és Jahdiel, igen erős
férfiak, híres férfiak, akik az ő atyjuk
háza népe között fők voltak.
25 Vétkeztek pedig az ő atyjuk Istene
ellen, mert a föld lakóinak bálványisteneivel paráználkodtak, akiket Isten a
szemük elől elpusztított.
26 Felindította azért az Izrael Istene Púlnak, az asszíriabeli királynak
szívét, és Tiglát-Pilésernek, az asszíriai királynak szívét, és fogva elvit430

te őket, a rúbenitákat, a gáditákat és a
Manassé félnemzetségét is; és elvitte
őket Haláhba és Háborba, Hárába és a
Gózán folyóvizéhez mind e mai napig.

6

Felsorolja a papok és léviták nemzetségét, tisztségét és azok lakásául rendelt
városokat.

1 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.
2 Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár,
Hebron és Uzziel.
3 Amrám gyermekei: Áron, Mózes
és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb,
Abihu, Eleázár és Ithamár.
4 Eleázár nemzette Fineást, Fineás
nemzette Abisuát;
5 Abisua pedig nemzette Bukkit,
Bukki nemzette Uzzit;
6 Uzzi nemzette Zeráhiát, Zeráhia
nemzette Mérajótot;
7 Mérajót nemzette Amáriát, Amária
nemzette Ahitúbot;
8 Ahitúb nemzette Sádókot; Sádók
nemzette Ahimáhást;
9 Ahimáhás nemzette Azáriát, Azária
nemzette Jóhanánt;
10 Jóhanán nemzette Azáriát, ez volt a
pap abban a házban, amelyet Salamon
Jeruzsálemben építtetett.
11 Azária nemzette Amáriát; Amária
nemzette Ahitúbot;
12 Ahitúb nemzette Sádókot, Sádók
nemzette Sallumot;
13 Sallum nemzette Hilkiát; Hilkia
nemzette Azáriát;
14 Azária nemzette Séráját, Sérája
nemzette Jéhozadákot;
15 Jéhozadák pedig fogságba ment, mikor az ÚR Júdát és Jeruzsálemet fogságba vitette Nabukodonozor által.
16 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.
17 Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni
és Simhi.
18 Kéhát fiai: Amrám, Jichár, Khebron
és Huzziel.
19 Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a
Lévi háznépei az ő atyáik szerint.
20 Gerson fiai: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia.
21 Jóah ennek fia, Iddó ennek fia,
Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia.
22 Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia,
Kórákh ennek fia és Asszír ennek fia;
23 Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia
és Asszír ennek fia.

1
1Móz
46,11;
2Móz 6,16;
4Móz
26,57;
1Krón 23,6;

8
2Sám 8,17;
2Sám
15,27;

16
2Móz
6,17-18;

22
2Móz 6,24;

1 Krónika 6.
24 Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia,
Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.
25 Elkána fiai: Amásai és Ahimót,
26 Amásia fia Elkána. Elkána fia: Sófai
az ő fia és Náhát ennek fia.
27 Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia,
Elkána ennek fia, Sámuel ennek fia.
28 Sámuel fiai pedig: az elsőszülött
Vásni, a második Abija.
29 Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia;
Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.
30 Simea ennek fia, Haggija ennek fia
és Asája ennek fia.
31 Ezek azok, akiket Dávid állított be
az ÚR házában az énekléshez, mikor
az Isten ládája elhelyeztetett.
32 És amíg Salamon felépítette az ÚR
házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátra előtt szolgáltak énekléssel
és álltak szolgálatban, ki-ki az ő rendje szerint.
33 Ezek pedig akik szolgáltak, és az ő
fiaik: a kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, aki Sámuel fia.
34 Aki Elkána fia, aki Jérohám fia, aki
Eliél fia, aki Thóa fia.
35 Aki Czúf fia, aki Elkána fia, aki
Mahát fia, aki Amásai fia.
36 Aki Elkána fia, aki Jóél fia, aki
Azárja fia, aki Séfánia fia.
37 Aki Tákhát fia, aki Asszír fia, aki
Ebiásáf fia, aki Kórákh fia.
38 Aki Jichár fia, aki Kéhát fia, aki Lévi
fia, aki Izrael fia.
39 És ennek testvére, Asáf, aki jobb
keze felől állt; Asáf, a Berekiás fia, aki
Simea fia volt.
40 Aki Mikáel fia, aki Bahásia fia, aki
Melkija fia.
41 Aki Ethni fia, aki Zérah fia, aki
Adája fia.
42 Aki Etán fia, aki Zimma fia, aki
Simhi fia.
43 Aki Jáhát fia, aki Gerson fia, aki
Lévi fia.
44 Továbbá a Mérári fiai, akik azokkal atyafiak voltak, bal kéz felől álltak;
Etán, Kisi fia, aki Abdi fia, aki Malluk
fia.
45 Aki Kasábja fia, aki Amásia fia, aki
Hilkia fia.
46 Aki Amsi fia, aki Báni fia, aki Sémer
fia.
47 Aki Makhli fia, aki Musi fia, aki
Mérári fia, aki Lévi fia.
48 És testvéreik, a léviták rendeltettek

az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatára.
49 Áron pedig és az ő fiai az egészen
megégetendő áldozat oltára mellé, és
a füstölő oltár mellé, a szentek szentjének szolgálata mellé, és az Izrael megszentelésére rendeltettek egészen úgy,
ahogy Mózes, az Isten szolgája megparancsolta.
50 Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő
fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua.
51 Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája.
52 Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja,
ennek fia Akhitúb.
53 Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás.
54 És az Áron fiainak, a kéhátiták nemzetségéből, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez
jutott nekik sors által.
55 Ők kapták Hebront, a Júda földjében és a körülötte való legelőket.
56 De e város földjeit és annak faluit
Kálebnek, a Jefunné fiának adták.
57 Az Áron fiainak azért a Júda városai közül a menedékvárosokat adták,
Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és
Esthemoát és ezeknek legelőit,
58 És Hilent és annak legelőit, és
Débirt és annak legelőit,
59 Asánt és annak legelőit, és BéthSemest és annak legelőit.
60 A Benjámin nemzetségéből: Gébát
és annak legelőit, Allémetet és annak
legelőit, Anatót várost is és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségeik szerint tizenhárom városuk volt.
61 A Kéhát többi fiainak pedig az egy
nemzetség családjaitól, és a félnemzetségből, a Manassé nemzetségének felétől, sors által tíz várost adtak.
62 Míg a Gerson fiainak, meg az ő
nemzetségük szerint az Issakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a
Nafthali nemzetségéből és a Manassé
nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost.
63 A Mérári fiainak, az ő nemzetségük
szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád
nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost.
64 Az Izrael fiai tehát városokat adtak a lévitáknak, azoknak legelőivel
együtt.
65 Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Ben431
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1 Issakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és
Simron, négyen.
2 Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel,
Jakhmai, Jibsám és Sámuel, akik fejedelmek voltak az ő atyáik családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségükben, akiknek száma
Dávid király idejében huszonkétezer
hatszáz volt.
3 Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai:
Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, akik
mind főemberek voltak.
4 És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminchatezer hadakozó
férfi volt, mert sok feleségük volt és sok
fiaik is.
5 Ezek testvérei is, Issakhár egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak voltak, szám szerint mindenestől
nyolcvanhétezren.
6 Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel,
hárman.
7 Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót
és Hiri, öt főember az ő nemzetségükben, erős hadakozó férfiak, akik megszámláltatva huszonkétezer harmincnégyen voltak.
8 Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer,
Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót
és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.
9 Azok megszámláltatva nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezer kétszázan voltak.
10 Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán
fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána,
Zetán, Társis és Ahisahár.
11 Ezek mind Jédiáel fiai, családfők,
erős hadakozó férfiak, akik tizenhétezer kétszázan mehettek ki a viadalra.
12 Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim
Ahernek fia.
13 Nafthali fiai: Jakhciel, Gúni, Jécer,
Sallum, a Bilha fiai.
14 Manassé fiai: Aszriel, akit az ő felesége szült. Az ő ágyastársa pedig,
a szíriabeli asszony szülte Mákirt, a
Gileád atyját.
15 Mákir pedig feleségül vette Khuppimnak és Suppimnak húgát, akinek Maáka a neve. A másik neve
Czélofhád. Czélofhádnak lányai volFelsorolja Issakhár, Benjámin, Nafthali, tak.
Manassé, Efraim és Áser nemzetségeit. 16 Maáka, a Mákir felesége fiút szült,
akit Péresnek nevezett; annak öccsét

jámin nemzetségéből ezeket a név szerint megnevezett városokat.
66 Azoknak akik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban
lévő városok az Efraim nemzetségéből
voltak:
67 Azoknak adták a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az
Efraim hegyén, Gézert és annak legelőit.
68 És Jokmeámot és annak legelőit,
Bethoront és annak legelőit.
69 Ajalont és annak legelőit;
Gáthrimmont is és annak legelőit.
70 A Manassé nemzetségének feléből
Anert és annak legelőit, Bileámot és
annak legelőit, a Kéhát többi fiainak
családjai részére.
71 A Gerson fiainak pedig a Manassé
félnemzetségéből Gólánt Básánban és
annak legelőit, és Astarótot és annak
legelőit:
72 Az Issakhár nemzetségéből adták
Kédest és annak legelőit; Dobrátot és
annak legelőit.
73 Rámótot és annak legelőit, Anémet
és annak legelőit.
74 Az Áser nemzetségéből Másált és
annak legelőit, és Abdont és annak legelőit.
75 Hukókot és annak legelőit; Réhobot
és annak legelőit.
76 A Nafthali nemzetségéből Kédest
Galileában és annak legelőit; Hammont
és annak legelőit; és Kirjáthaimot és annak legelőit.
77 A Mérári többi fiainak a Zebulon
nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Thábort és annak legelőit.
78 A Jordánon túl, Jerikóval szemben
a Jordán napkelet felől való részében,
a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit; Jahását és annak legelőit.
79 Kedemótot és annak legelőit;
Mefaátot és annak legelőit.
80 A Gád nemzetségéből Rámótot
Gileádban és annak legelőit; Mahanaimot és annak legelőit.
81 Hesbont és annak legelőit; Jaázert
és annak legelőit.

7

432

1
1Móz
46,13;
4Móz
26,23;

6
1Móz
46,21;
4Móz
26,38;
1Krón 8,1;

1 Krónika 7. 8.

20
4Móz
26,35;

28
Józs 16,1;

30
1Móz 46,17;
4Móz
26,44;

pedig Séresnek. Ennek fiai: Ulám és
Rékem.
17 Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai,
aki Mákir fia volt, aki Manassé fia volt.
18 Az ő húga, Moléket pedig szülte
Ishodot, Abiézert és Makhlát.
19 Semida fiai voltak: Ahián, Sekem,
Likhi és Aniám.
20 Efraim fiai pedig: Sútelákh, akinek
fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia
Elhada, ennek fia Táhát.
21 Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh,
Ezer és Elhád. És ezeket megölték a
gáthbeliek, a föld lakosai, mert lementek, hogy barmaikat elhajtsák.
22 Efraim azért, az atyjuk, sokáig siratta őket, akihez elmentek az atyjafiai és
vigasztalták őt.
23 Bement azért az ő feleségéhez, aki
fogadott méhében és fiút szült, és
Bériának nevezte, mivelhogy szerencsétlenség történt a házában.
24 Lánya pedig Seéra volt, aki alsó és
felső Bethoront és Uzen-Seérát építette.
25 Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia
Théla, ennek fia Táhán.
26 Ennek fia Laadán, ennek fia
Ammihud, ennek fia Elisáma.
27 Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.
28 Ezek birtoka és lakóhelye volt:
Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és
ennek mezővárosai, Sikem és ennek
mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig;
29 És a Manassé fiai mellett: Béth-Seán
és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek
mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izrael fiának,
Józsefnek fiai.
30 Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi,
Beriha és Szerakh, az ő húguk.
31 Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, aki
Birzávit atyja volt.
32 Khéber pedig nemzette Jaflétet,
Sómert, Hótámot és Suát, az ő húgukat.
33 Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát;
ezek Jaflét fiai.
34 Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba
és Arám.
35 Testvérének, Hélemnek fia volt:
Sófákh, Jimna, Séles és Amál.

36 Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál,
Béri és Imra.
37 Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és
Beéra.
38 Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.
39 Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.
40 Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harcosok, a fejedelmek fejei;
és megszámláltatva az ő nemzetségük
rendje szerint, huszonhatezer harcra
képes férfi volt.

8

Benjámin nemzetségét és azok lakóhelyét sorolja fel, és ezután Saul és
Jonathán nemzetségét mondja el.

1 Benjámin pedig nemzette Belát, az ő
elsőszülöttjét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot,
2 Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.
3 (Belának fiai voltak: Adár, Géra és
Abihúd,
4 Abisua, Naamán, Ahóah.)
5 Gérát, Sefufánt és Hurámot.
6 Ezek az Ehud fiai: (Ezek főemberek
voltak a Géba városában lakó nemzetség között, akiket fogságba vittek
Manahátba.
7 Nevezetesen Naamánt és Ahiját és
Gérát vitték fogságba): nemzette pedig
Uzzát és Akhihúdot.
8 Saharáim pedig nemzette a Moáb
mezején, miután elküldte azokat, Husim és Baara voltak a feleségei;
9 Hódes nevű feleségétől nemzette
Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot,
10 Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő
fiai; főemberek az ő nemzetségükben.
11 Husimtól nemzette Abitúbot és
Elpaált.
12 Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer;
ez építette Onót és Lódot és ennek mezővárosait.
13 Béria, Séma, (ezek fők voltak az
Ajalonban lakó nemzetségek közt, és
ezek űzték el Gáth lakóit),
14 Ahio, Sasák, Jeremót,
15 Zebádia, Arád, Ader.
16 Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.
17 Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber.
18 Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.
19 Jákim, Zikri, Zabdi,
20 Eliénai, Silletai, Eliel,
21 Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.
22 Jispán, Eber, Eliel,
23 Abdon, Zikri, Hanán,
433

1 Krónika 8. 9.

34
2Sám 9,12;

24 Hanánja, Elám, Anatótija,
25 Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,
26 Samsérai, Sehárja, Atália.
27 Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.
28 Ezek voltak a családfők az ő nemzetségük szerint, főemberek és ezek
laktak Jeruzsálemben.
29 Gibeonban pedig Gibeon atyja lakott; az ő feleségének Maaka volt a
neve.
30 És az ő elsőszülöttje Abdon, azután
Súr, Kis, Baál, Nádáb;
31 Gedor, Ahio és Zéker,
32 És Miklót, aki nemzette Simámot.
Ezek is testvéreik átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel.
33 Nér pedig nemzette Kist; Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonathánt,
Malkisuát, Abinádábot és Esbaált.
34 Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál
nemzette Mikát.
35 Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és
Akház.
36 Akház nemzette Jehoádát. Jehoáda
pedig nemzette Alémetet és Azmávetet
és Zimrit; Zimri nemzette Mósát;
37 Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa,
ennek fia Elása, ennek fia Asel.
38 Továbbá Aselnek hat fia volt, akiknek ezek a neveik: Azrikám, Bókru,
Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek
mind Asel fiai.
39 Az ő testvérének Eseknek fiai ezek:
Ulám az ő elsőszülöttje, Jéus második
és Elifélet harmadik.
40 És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, íjászok voltak, s gyermekeik és
unokáik százötvenre szaporodtak.
Mindezek a Benjámin fiai közül valók
voltak.

9

Megírják ebben a részben Jeruzsálem
külső polgári rendjét, mind az egyházi rendet, ami a babiloni fogság után volt.
1 Az egész Izrael megszámláltatva
nemzetségeik szerint, beírattak az Izrael és Júda királyainak könyvébe,
akik gonoszságukért Babilonba vitettek.
2 A legelső lakosok az ő jószágaikon s
városaikban, ezek: izraeliták, papok,
léviták és nétineusok.
3 Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai
közül és Benjámin fiai közül, Efraim és
Manassé fiai közül valók:
434

4 Utái, Ammihud fia, aki Omri fia, aki
Imri fia, aki Báni fia, a Pérec fiai közül
való, aki Júda fia volt.
5 A silóniták közül, Asája, aki elsőszülött volt, s ennek fiai.
6 A Zérah fiai közül: Jéuel és az ő atyjafiai, hatszázkilencvenen.
7 A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám fia, aki Hodávia fia, aki Hasénua
fia.
8 Ibnéja, Jérohám fia, és Ela, Uzzi fia,
aki Mikri fia, és Mésullám, Séfátja fia,
aki Reuel fia, aki Ibnija fia volt.
9 Testvéreik nemzetségeik szerint
kilencszázötvenhatan voltak; ezek
mind családfők voltak az ő atyjuk háza
népe szerint.
10 A papok közül is: Jedája, Jéhojárib
és Jákin.
11 Azária, Hilkia fia, aki Mésullám
fia, aki Sádók fia, aki Mérajót fia, aki
Ahitubnak, az Isten háza főgondviselőjének fia volt.
12 És Adája Jérohám fia, aki Pashúr
fia, aki Málkija fia; Maasai, Adiel fia,
aki Jahzéra fia, aki Mésullám fia, aki
Mésillémit fia, aki Immer fia.
13 Ezek atyjukfiai, az ő családjaik fejei,
ezerhétszázhatvanan voltak, buzgók az
Isten háza dolgának munkájában.
14 A léviták közül Semája, Hásub fia,
aki Azrikám fia, aki Hasábia fia, a
Mérári fiai közül.
15 Bakbakkár, Héres és Galál, és
Mattánia, a Mika fia, aki Zikri fia, aki
Asáf fia volt.
16 Obádia, a Semája fia, Galál fia, aki
Jédutun fia, és Bérékia, Asa fia, aki
Elkána fia, aki Nétofáti faluiban lakott.
17 És az ajtónállók: Sallum, Akkúb,
Talmon, Ahimán és ezek testvérei;
Sallum pedig fő volt.
18 (És ennek mostanáig a királykapun
van helye napkelet felől.) Ezek az ajtónállók a léviták rendje szerint.
19 Sallum pedig a Kóré fia, aki Ebiásáf
fia, aki Kórákh fia, és ennek rokonságai a kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrzői
voltak, mint az ő atyáik az ÚR seregében őrizték a bejáratot,
20 Mikor Fineás, az Eleázár fia volt
egykor az ő elöljárójuk, akivel az ÚR
volt.
21 Zakariás, a Meselémia fia, a gyülekezet sátrába való bejárat őrzője.
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22 Ezek mind választott ajtónállók voltak, kétszáztizenketten; akik az ő faluikban nemzetségük szerint megszámláltattak; akiket Dávid és Sámuel próféta rendelt az ő tisztükbe.
23 Ők és fiaik őrizték renddel az ÚR
házának, a sátornak kapuit.
24 Négyfelé voltak az őrzők: napkeletre, napnyugatra, északra és délre.
25 És ezek atyjukfiai az ő faluikban
voltak, de minden hetednap felmentek
azokhoz Jeruzsálembe bizonyos ideig.
26 Erre a négy lévitára bízattak mind
a kapunállók, és őrizték a kamrákat és
az Isten házának kincseit.
27 És az Isten háza körül háltak, mivelhogy az őrzés az ő tisztük volt, és minden reggel ők nyitották meg az ajtókat.
28 És közülük némelyek a szolgálati
edényekre viseltek gondot, mert mind a
kivitelnél, mind a visszavitelnél számba vették azokat.
29 Ugyanazok közül választattak némelyek másféle edénynek, a szenthely
minden eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak, tömjénnek és fűszereknek gondviselésére.
30 A papok fiai közül valók csinálták
fűszerekből a drága kenetet is.
31 Továbbá Mattitja, a léviták közül
való (ki elsőszülöttje a kórakhiták közül való Sallumnak), a serpenyőkre viselt gondot.
32 A kéhátiták fiai és azok atyjukfiai
közül rendeltettek a szentkenyér gondviselésére, hogy minden szombaton elkészítsék azt.
33 Ezek közül valók voltak az éneklők
is, a léviták közül a családfők, akik szabadok voltak egyéb tiszttől az ő kamrájukban, mert éjjel és nappal szolgálattal tartoztak.
34 Ezek a léviták között családfők
nemzetségük szerint, főemberek, és ezek
Jeruzsálemben laktak.
35 Gibeonban pedig a Gibeon atyja lakott, Jéhiel, és a feleségének Maaka a
neve.
36 Az ő elsőszülött fia Abdon, azután
Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb.
37 Gedor, Ahió, Zékária és Miklót.
38 Miklót pedig nemzette Simámot.
Ezek is az ő atyjukfiai átellenében laktak Jeruzsálemben az ő testvéreikkel.
39 Nér nemzette Kist, Kis nemzette

Sault, Saul pedig nemzette Jonathánt,
Málkisuát, Abinádábot és Esbaált.
40 Jonathán fia Méribbaál; és Méribbaál nemzette Mikát.
41 Mika fiai: Piton, Mélek és Táréa.
42 Akház pedig nemzette Jahrát,
Jahra nemzette Alémetet, Azmávetet,
Zimrit, Zimri pedig nemzette Mósát.
43 Mósa nemzette Bineát, ennek fia
Réfája, ennek fia Elása, ennek fia Ásel.
44 Áselnek hat fia volt, akiknek nevei: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja,
Obádia és Hanán; ezek Ásel fiai.
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Megírja Saul utolsó ütközetét a
filiszteusokkal, ahol ő és fiai mind
meghaltak. A jábesgileádbeliek jó tettét leírja, akik Saul és az ő fiai holttestét eltemették. Milyen okból nem maradt Saulnál és
maradékainál a birodalom.
1 A filiszteusok pedig az Izraellel hadakoztak, és megfutamodott Izrael
népe a filiszteusok elől, és néhányan el
is hullottak a sebek miatt a Gilboa hegyén.
2 A filiszteusok pedig elérték Sault és
az ő fiait, és a filiszteusok megölték
Jonathánt, Abinádábot és Malkisuát, a
Saul fiait.
3 És a viadal igen heves volt Saul körül, és rátalálva az íjászok, nyilakkal
megsebesítették őt.
4 És mondta Saul az ő fegyverhordozójának: Vond ki a fegyveredet, és verj
át vele engem, mert netalán eljönnek
ezek a körülmetéletlenek és meggyaláznak engem. De fegyverhordozója
nem akarta, mert igen félt. Megragadta azért Saul a fegyvert és belebocsátkozott.
5 Látva pedig az ő fegyverhordozója,
hogy Saul már meghalt, ő is a fegyverbe bocsátkozott és meghalt.
6 Meghalt azért Saul és az ő három fia,
és együtt az egész háza népe is meghalt.
7 Mikor pedig meglátták Izrael minden férfiai akik a völgyben voltak,
hogy ők megfutamodtak, és hogy Saul
és az ő fiai meghaltak: pusztán hagyták városaikat és elfutottak. Akkor eljöttek a filiszteusok, és azokban laktak.
8 Másnap pedig eljöttek a filiszteusok,
hogy kifosszák a holtakat, és megta435
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lálták Sault és az ő fiait, holtan fekve a
Gilboa hegyén.
9 És kifosztották őt, és elvették fejét és
a fegyvereit, és elküldték a filiszteusok
minden tartományába körös-körül,
hogy hírül adják bálványaiknak és a
népnek.
10 Fegyvereit isteneik házába helyezték el, fejét pedig Dágon templomában
akasztották fel.
11 Mikor pedig meghallotta az egész
Jábesgileád, hogy mit cselekedtek a
filiszteusok Saullal:
12 Feltámadtak mindnyájan az erős
férfiak, és elvitték Saulnak és az ő fiainak testét; és Jábesbe vitték, eltemették
azok csontjait a tölgyfa alatt Jábesben,
és hét napig böjtöltek.
13 Saul az ő gonoszsága miatt halt
meg, mivel vétkezett az ÚR ellen, az
ÚR igéje ellen, melyet nem őrzött meg,
sőt az ördöngöst is megkereste, hogy
megkérdezze;
14 És nem az URat kérdezte. Ezért elvesztette őt, és az ő országát Dávidnak, az Isai fiának adta.
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Dávidot az izraeliek egyenlő akarattal királlyá választják Hebronban.
Jebus városát beveszi. Felsorolja a Dávid
erős vitézeit.
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1 És az izraeliták mindnyájan Dávidhoz gyűltek Hebronba, ezt mondva:
Íme mi a te csontod és a te húsod vagyunk;
2 Ezelőtt is még mikor Saul volt a király, te voltál az aki az Izraelt ki- és
bevezetted, és ezt mondta neked a te
URad Istened: Te legelteted az én népemet, az Izraelt, és vezér leszel az én
népemen, az Izraelen.
3 Azért az Izrael vénei mindnyájan elmentek Hebronba a királyhoz, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban az ÚR előtt; és királlyá
kenték Dávidot Izrael felett, az ÚRnak
Sámuel által való beszéde szerint.
4 Akkor Dávid és az egész Izrael elment Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a
jebuzeusok voltak a föld lakosai).
5 És Jebus lakói mondták Dávidnak:
Ide be nem jössz! De bevette Dávid a
Sion várát; ez a Dávid városa;
6 Mert ezt mondta Dávid: Aki legelőször megveri a jebuzeusokat, elöljáró
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és vezér legyen. Azért legelőször Joáb
ment fel, a Séruja fia; és elöljáróvá lett.
7 Azután Dávid a várban lakott, azért
nevezték azt Dávid városának.
8 És megépítette Dávid a várost
Millótól fogva egészen körül; Joáb pedig megépítette a város maradékát.
9 És folytonosan emelkedett Dávid,
mert a Seregek URa volt vele.
10 Ezek pedig az erősek elöljárói akik
Dávid mellett voltak, akik erősen forgolódtak vele az ő királyságáért egész
Izraellel, hogy királlyá válasszák őt Izrael felett az ÚR beszéde szerint.
11 Ezek szám szerint az erősek akik Dávid körül voltak: Jásobeám, Hakhmoni
fia, a harmincnak elöljárója; ez emelte
fel az ő kopjáját háromszáz ellen, akiket egyszer megsebesített.
12 Ezután Eleázár, az ahóhita Dódó
fia; aki a három erős közül egy volt.
13 Ő volt Dáviddal Pasdamimban,
ahová összegyűltek a filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával volt tele,
és a nép elmenekült a filiszteusok elől.
14 De ők megálltak ott annak a darab
földnek a közepén és megtartották azt,
és megverték a filiszteusokat, és az ÚR
nagy szabadítással megszabadította
őket.
15 Továbbá mikor a harminc főember
közül hárman lementek Dávidhoz a
kősziklához, az Adullám barlangjába;
a filiszteusok pedig tábort jártak az óriások völgyében.
16 (Dávid az erősségben volt akkor, a
filiszteusok hada pedig Bethlehemnél.)
17 Dávid vizet kívánt, és mondta: Óh,
ki adhatna nekem innom a Bethlehem
kapuja előtt való forrás vizéből!
18 Akkor a három keresztülvágta magát a filiszteusok táborán, és vizet merítettek Bethlehem forrásából, mely a
kapu előtt volt, és felvitték és mentek
Dávidhoz; de Dávid nem akart inni,
hanem kitöltötte azt az ÚRnak.
19 És mondta: Távoztassa el tőlem
az én Istenem, hogy ezt cselekedjem.
Vagy ezeknek a férfiaknak a vérét
igyam meg, akik életüket halálra vetették? Mert ők ezt életük veszedelmével
hozták. És semmiképpen nem akart inni.
Ezt cselekedte a három erős.
20 És Abisai, a Joáb testvére volt ennek
a háromnak az elöljárója; ő dárdát ragadott háromszáz ellen, akiket megse-
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besített; és ő volt a leghíresebb a három között.
21 A három közül a kettőnél híresebb
volt, azért volt azok elöljárója; de azért
egymaga mégsem ért föl a hárommal.
22 Benája, a Jojada fia, vitéz férfi fia
Kabséelből, aki nagy dolgokat cselekedett; ő ölte meg a két erős moábitát,
és ő ment le a verembe, s ölte meg az
oroszlánt, mikor havas idő volt.
23 Ugyanez ölte meg az egyiptombeli
férfit, akinek magassága öt sing volt, és
olyan dárda volt az egyiptombeli férfi
kezében mint a szövőzugoly. Szembeszállt vele egy pálcával, s kiragadta az
egyiptombeli ember kezéből a dárdát,
és saját dárdájával átverte.
24 Ezeket cselekedte Benája, a Jojada
fia, aki híres volt a három hős között.
25 Híres volt ő a harminc között, de azzal a hárommal nem ért fel. És Dávid
elöljáróvá tette őt a tanácsosok között.
26 A seregnek pedig ezek vitézei: Asael,
a Joáb testvére; Elhanán, Dódónak fia,
aki bethlehembeli volt.
27 Haróritból való Sammót, Pélomból
való Héles,
28 Tékoabeli Hira, Ikkés fia, anatótbeli
Abiézer,
29 Húsatbeli Sibbékai, ahóhitbeli Hirai.
30 Nétofátbeli Maharai, nétofátbeli
Héled, Bahána fia;
31 Ittai, Ribai fia, a Benjámin fiainak Gibea városából való; pirátonbeli
Benája;
32 Húrai, a Gaás völgyéből való;
arbátbeli Abiel;
33 Baharumi Azmávet, saálbonitbeli
Eliáhba;
34 Gisonbeli Hásem fiai: Jonathán,
hararitbeli Ságé fia.
35 Hararitbeli Ahiám, Sákár fia; Elifál,
Úr fia,
36 Mekerátbeli Héfer, pélonbeli Ahija,
37 Kármelből való Hésró, Naárai, Ezbái fia,
38 Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri
fia;
39 Sélek, Ammon nemzetségéből való;
berótbeli Naárai, Joábnak, aki Séruja
fia volt, fegyverhordozója;
40 Itrébeli Hira, itrébeli Gáreb,
41 Hitteus Uriás, Zabád, Ahlai fia;
42 Hadina, a Rúben nemzetségéből

való Siza fia, aki a rúbeniták elöljárója
volt, és vele harmincan voltak.
43 Hanán, Maaka fia, és mitnibeli
Jósafát,
44 Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel,
aroerbeli Hótám fiai.
45 Jidiháel, Simri fia, és az ő testvére,
Joha, tisibeli.
46 Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia,
Elnaám fia, és Jitma, Moáb nemzetségéből való.
47 Eliel és Obed és Jaásiel, Mésóbájából
valók.
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Megírja a vitéz népeket, akik Dávid számkivetésének idején és azután Hebronban is együtt voltak vele, akik
az egész ország népe közül minden nemzetség közül Dávidhoz gyűltek és őt királ�lyá tették.
1 Ezek azok akik Dávidhoz mentek
Siklágba, mikor Saul, a Kis fia miatt
még számkivetésben volt, akik az erősekkel a harcban segítői voltak.
2 Íjasok, akik mind jobb-, mind bal
kézre kővel hajítottak és nyíllal lőttek,
akik Saul atyjafiai közül valók voltak,
Benjámin nemzetségéből.
3 Elöljáró volt Ahiézer és Joás, a
gibeabeli Semáa fiai és Jéziel és
Pélet, Azmávet fiai, Beráka és Jéhu,
Anatótból,
4 És a gibeonbeli Ismája, a harminc
közül való erős, akiknek elöljárójuk
is volt; Irméja, Jaháziel, Johanán és
gederátbeli Józabád,
5 Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és
hárufbeli Sefátja,
6 Elkána, Isija, Azaréel, Jóézer és a
Kóré nemzetéből való Jásobéám.
7 Joéla és Zebádja, a Gedorból való
Jérohám fiai.
8 A gáditák közül is mentek Dávidhoz
mikor a pusztában volt az erősségben,
erős és hadakozó férfiak, pajzsosok,
dárdások, akiknek arca mint az oroszlán arca, és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakó vadkecskékhez.
9 Ézer az első, Obádia második, Eliáb
harmadik,
10 Mismanna negyedik, Jirméja ötödik,
11 Attai hatodik, Eliel hetedik,
12 Nyolcadik Johanán, kilencedik Elzabád,
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13 Tizedik Jirméja, tizenegyedik Makbánnai.
14 Ezek főemberek voltak a seregben
a Gád fiai közül; a legkisebbek egyike száz ellen, a legnagyobbak egyike
ezer ellen!
15 Ezek azok akik az első hónapban átmentek a Jordánon, noha az árvíz felülmúlta a partot, és elűzték mindazokat
akik napkelet felől és napnyugat felől a
völgyben voltak.
16 Benjámin és Júda fiai közül is jöttek
Dávidhoz az erősségbe.
17 És Dávid kiment eléjük, és felelve
mondta nekik: Ha békességgel jöttök
hozzám, hogy segítségemre legyetek,
az én szívem egy lesz veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok
az ellenségeimnek, holott semmi hamisságot nem követtem el: lássa meg
a mi atyáink Istene és büntessen meg.
18 A Szellem pedig felindította Amásait, a harminc fejedelmét, s mondta: Óh Dávid, tied vagyunk és veled leszünk, Isai fia! Békesség, békesség neked, békesség a te segítőidnek is, mert
megsegít téged a te Istened! Magához
fogadta azért őket Dávid, és főemberekké tette a seregben.
19 Ezenfelül Manasséból is hajlottak Dávidhoz, mikor a filiszteusokkal
együtt Saul ellen ment volna harcolni;
de nem segítették őket, mert tanácsot
tartva hazaküldték a filiszteusok fejedelmei, ezt mondva: A mi fejünk vesztével fog visszamenni az ő urához, Saulhoz.
20 Mikor visszatért Siklágba, hajlott hozzá a Manassé fiai közül Adna,
Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád,
Elihu és Sillétai, akik a Manassé nemzetségéből való ezrek elöljárói voltak.
21 És ezek Dávidnak segítségül voltak
az ellenség seregei ellen, mert fejenként
mind erős vitézek voltak, és vezérek a
seregben.
22 Azonfelül mindennap mentek Dávidhoz, hogy segítségére legyenek
neki, míg serege naggyá lett mint az Isten tábora.
23 Ezek pedig szám szerint a viadalhoz készült elöljárók, akik Dávidhoz
mentek Hebronban, hogy őt Saul helyett az országban királlyá válasszák
az ÚR ígérete szerint.
24 A Júda fiai közül, akik pajzsot és
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kopját viseltek hatezer nyolcszáz volt
harcra készen.
25 A Simeon fiai közül erős férfiak a
viadalra, hétezer és száz.
26 A Lévi fiai közül négyezer és hatszáz volt.
27 Jojada is, aki az Áron fiai között
elöljáró volt, és vele háromezer és hétszáz.
28 És az ifjú Sádók, aki igen erős volt,
és az ő atyja házából huszonkét főember.
29 A Benjámin fiai közül, akik Saul
atyjafiai voltak, háromezer, mert még
azok közül sokan hűségesen őrizték a
Saul házát.
30 Az Efraim fiai közül húszezer és
nyolcszáz, igen erősek, akik az ő nemzetségükben híres férfiak voltak;
31 Manassé félnemzetségéből pedig tizennyolcezer, akik név szerint kijelöltettek, hogy elmenjenek és Dávidot királlyá válasszák.
32 Az Issakhár fiai közül, akik felismerték az idő alkalmas voltát, hogy
tudják, mit kellene Izraelnek cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik
mind hallgattak beszédükre.
33 A Zebulon fiai közül a harcra kimenők, minden hadi szerszámmal felkészülve ötvenezren voltak, készek a viadalra állhatatos szívvel.
34 A Nafthali nemzetségéből ezer főember volt; és velük pajzzsal s kopjával
harminchétezer volt.
35 A dániták közül, akik a viadalhoz
készek voltak, huszonnyolcezer és hatszázan voltak.
36 És az Áser fiai közül a hadakozók
és az ütközethez készek negyvenezren
voltak.
37 A Jordánon túl lakók közül, azaz a
rúbeniták, gáditák és a Manassé nemzetségének fele közül, minden viadalhoz való szerszámmal együtt százhúszezren jöttek.
38 Mindezek a hadakozó férfiak, a viadalra elkészülve tiszta szívvel mentek
Hebronba, hogy Dávidot az egész Izrael felett királlyá válasszák, sőt ezeken kívül is az egész Izrael egy szívvel azon volt, hogy Dávidot királlyá
válasszák.
39 És ott maradtak Dáviddal harmadnapig, s ettek és ittak, mert az ő
atyjukfiai készítettek nekik;

1 Krónika 12. 13. 14.
40 És úgy a szomszédságukban lévők,
mint mások Issakhárig, Zebulonig és
Nafthaliig hoztak kenyereket szamarakon, tevéken, öszvéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, fügét, aszúszőlőt,
bort, olajat, vágóbarmokat, juhokat
számtalan sokat, mert nagy öröm volt
Izraelben.

13

Dávid az egész ország tanácsára az Isten ládáját elhozza KirjáthJeárimból, hogy Jeruzsálembe vigye azt.
De amikor Uzzát megölte az Isten, mert
hozzáért a ládához, akkor a ládát az ObedEdom házánál hagyta.

3
1Sám 7,1-2;

5
2Sám 6,1;

1 Tanácsot tartott pedig Dávid az ezredek és századok fejeivel, és minden
elöljárókkal.
2 És mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének: Ha nektek tetszik, és ha
a mi URunktól Istenünktől van: küldjünk el mindenfelé a mi atyánkfiaihoz, akik otthon maradtak Izrael minden tartományaiban, s velük együtt a
papokhoz és lévitákhoz, az ő városaik
és vidékeik szerint, hogy ők is gyűljenek hozzánk.
3 Hogy hozzuk ide hozzánk a mi Istenünk ládáját, mert a Saul idejében nem
törődtünk vele.
4 És mondta az egész gyülekezet, hogy
úgy kell cselekedni, mert igaznak látszott ez a dolog az egész nép előtt.
5 Összegyűjtötte azért Dávid mind az
Izrael népét Egyiptomnak Nílus folyóvizétől fogva egészen Hámátig,
hogy az Isten ládáját elhozzák KirjáthJeárimból.
6 Felment azért Dávid és vele az egész
Izrael Baalába, vagy Kirjáth-Jeárimba,
amely Júdában van, hogy elhozzák onnan az ÚR Isten ládáját, mely az ő nevéről neveztetik, aki a kérubok között
ül.
7 És az Isten ládáját az Abinádáb házából egy új szekérre helyezték; Uzza és
Ahió vezették a szekeret.
8 Dávid pedig és az egész Izrael az Isten előtt táncoltak teljes erővel, énekekkel, citerákkal, hegedűkkel, dobokkal, cimbalmokkal és kürtökkel.
9 Mikor pedig a Kidon szérűjéhez értek, Uzza rátette a kezét a ládára, hogy
megtartsa, mert az ökrök félre tértek.
10 És felgerjedt az ÚR haragja Uzza el-

len, és megverte őt, hogy rátette kezét
a ládára, s ugyanott meghalt az Isten
előtt.
11 Akkor Dávid igen megdöbbent,
hogy az ÚR ilyen csapással sújtotta
Uzzát. Azért azt a helyet mind e mai
napig Péres-Uzzának nevezik.
12 És azon a napon félni kezdett Dávid
Istentől, ezt mondva: Hogyan merjem
bevinni magamhoz az Isten ládáját?!
13 És nem vitte be Dávid magához a
ládát a Dávid városába, hanem elhelyezte azt a gitteus Obed-Edom házában.
14 És három hónapig volt az Isten ládája Obed-Edom házában; és megáldotta az ÚR Obed-Edom házát, és
mindenét valamije volt.

11
2Sám 6,7;

13
2Sám 6,10;

14

Hírám király fákat és mesterembereket küld, hogy Dávid házát felépítsék. Dávid feleségeket vesz magának és
sok gyermeke születik. Megveri kétszer a
filiszteusokat.
1 Hírám, Tírusz királya pedig követeket küldött Dávidhoz: cédrusfákat, kőműveseket és ácsmestereket, hogy házat csináljanak neki.
2 És felismerte Dávid, hogy az ÚR
megerősítette őt a királyságban Izrael
felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott az ő országa az Ő népéért, az Izraelért.
3 Dávid pedig még több feleséget vett
Jeruzsálemben, és nemzett Dávid még
több fiakat és lányokat.
4 És ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek neki: Sammua,
Sobáb, Nátán és Salamon,
5 Ibhár, Elisua és Elpélet,
6 Nógah, Néfeg és Jáfia,
7 Elisáma, Beheljada és Elifélet.
8 Megértve pedig a filiszteusok, hogy
Dávid királlyá kenetett fel az egész Izrael felett, feljöttek mind a filiszteusok,
hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal
ellenük ment.
9 A filiszteusok pedig eljöttek, elszéledtek az Óriások völgyében.
10 Akkor Dávid megkérdezte az Istent,
ezt mondva: Felmenjek-e a filiszteusok
ellen, és kezembe adod-e őket? És
mondta neki az ÚR: Menj fel és kezedbe adom őket.
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1
2Sám 5,11;

4
1Krón 3,5;

1 Krónika 14. 15.
11 Felmentek azért Baál-Perásimba, és
ott Dávid megverte őket, és mondta
Dávid: Az Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én kezem által mint a vizek oszlását; azért nevezték azt a helyet Baál-Perásimnak.
12 És otthagyták az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolta, hogy
égessék meg azokat.
13 Ismét feltámadtak a filiszteusok, és
szétterjeszkedtek a völgyben.
14 Azért Dávid ismét megkérdezte
az Istent, és mondta az Isten neki: Ne
menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és a szederfák irányában menj rájuk;
15 És mikor hallod a járás dobogását a
szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra, mert az Isten előtted megy, hogy
megverje a filiszteusok táborát.
16 Dávid azért úgy cselekedett ahogy
Isten meghagyta neki, és vágták a
filiszteusok táborát Gibeontól fogva
szinte Gézerig.
17 És elterjedt Dávid híre az országokban, és az ÚR adta a tőle való félelmet
minden pogányokra.

15

Dávid miután az Isten ládájának sátort épített a léviták és Isten törvénye szerint, az Isten ládáját az Obed-Edom
házától a saját házába viteti, melyet Dávid
a nép sokaságával örömmel kísér. Dávidot
megutálja Mikál.

2
4Móz 4,15;

4
1Krón
6,1-2;

1 Dávid pedig csináltatott magának
házakat az ő városában; és helyet készített az Isten ládájának, és sátort állított fel annak.
2 Akkor mondta Dávid: Nem szabad
másnak hordozni az Isten ládáját, hanem csak a lévitáknak, mert őket választotta az ÚR, hogy hordozzák az Isten ládáját, és mindörökké neki szolgáljanak.
3 Dávid azért összegyűjtötte Jeruzsálembe az Izrael egész népét, hogy az
ÚR ládáját a helyére vitesse, amelyet
számára csináltatott.
4 Összegyűjtötte Dávid az Áron fiait is
és a lévitákat.
5 A Kéhát fiai között fő volt Uriel, és az
ő atyjafiai százhúszan voltak.
6 A Mérári fiai között Asája volt a fő,
és az ő atyjafiai kétszázhúszan voltak.
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7 A Gerson fiai között Jóel volt a fő, és
az ő atyjafiai százharmincan voltak.
8 Az Elisáfán fiai között Semája volt a
fő, és az ő atyjafiai kétszázan voltak.
9 A Hebron fiai között Eliel volt a fő, és
az ő atyjafiai nyolcvanan voltak.
10 Az Uzziel fiai között fő volt Amminádáb, és az ő atyjafiai száztizenketten.
11 Akkor Dávid hívatta Sádók és
Abjátár papokat, a léviták közül pedig
Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Elielt és
Amminádábot.
12 És mondta nekik: Ti vagytok a léviták családfői. Szenteljétek meg magatokat s a ti atyátokfiait, és vigyétek az
Izrael URának Istenének ládáját arra a
helyre, amelyet készítettem számára.
13 Minthogy kezdettől fogva nem tették ezt, a mi URunk Istenünk csapást
bocsátott ránk, mert nem kerestük Őt
a rendtartás szerint.
14 Azért megszentelték magukat a papok és a léviták, hogy vigyék az Izrael
URának Istenének ládáját.
15 És felvették a léviták fiai az Isten ládáját a rudakkal a vállaikra úgy, ahogy
Mózes meghagyta az ÚR beszéde szerint.
16 És mondta Dávid a léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyjukfiai
közül éneklőket, éneklőszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy felemelt szóval, nagy
örömmel énekeljenek.
17 Választották azért a léviták Hémánt, a Jóel fiát, és az ő atyjafiai közül Asáfot, a Berekiás fiát, és a Mérári
fiai közül, akik azok atyjukfiai voltak,
Etánt, a Kúsája fiát.
18 És velük együtt az ő atyjukfiait másod renden, Zakariást, Bént, Jeázielt,
Semirámótot, Jéhielt, Unnit, Eliábot,
Benáját, Maaséját, Mattithját, Elifélet,
Miknéját, Obed-Edomot és Jehielt,
akik ajtónállók voltak.
19 Éneklők: Hémán, Asáf és Etán, rézcimbalmokkal, hogy zengedezzenek;
20 Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel,
Unni, Eliáb, Maaséja és Benája a magas
hangú lantokkal;
21 Mattithja, Eliféle, Miknéja, ObedEdom, Jéhiel és Azaziás, hogy a mély
hangú citerákkal énekeljenek.
22 És Kénániás volt a léviták vezére
az éneklésben, ő igazgatta az éneklést,
mivel tudós volt.

13
4Móz 4,15;
4Móz 7,9;

15
2Móz
25,14;
4Móz 4,15;
4Móz 7,9;

17
1Krón 6,33;
1Krón 6,39;
1Krón 6,44;

1 Krónika 15. 16.

29
2Sám 6,16;

23 Berekiás és Elkána voltak a láda
előtti ajtónállók:
24 Sébániás pedig és Jósafát, Nétanéel,
Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer
papok kürtöltek az Isten ládája előtt;
Obed-Edom és Jéhija, akik kapunállók
voltak, a láda után mentek.
25 Dávid pedig s az Izrael vénei és az
ezredek vezérei, akik elmentek, hogy
felvigyék az ÚR szövetségének ládáját
az Obed-Edom házából, nagy örömben voltak.
26 Mikor pedig az Isten megsegítette
a lévitákat, akik az ÚR szövetségének
ládáját vitték, hét tulokkal és hét kossal áldoztak.
27 Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözve, valamint a léviták mind,
akik a ládát vitték, az éneklők is és
Kénániás, aki az éneklés vezére volt,
énekeltek (Dávidon pedig gyolcsból
csinált efód volt).
28 És az egész Izrael vitte az ÚR szövetségének ládáját nagy örömmel,
kürtökkel, trombitákkal, cimbalmokkal, zengedezve lantokkal és citerákkal.
29 Mikor pedig már az ÚR szövetségének ládája a Dávid városába jutott,
Mikál a Saul lánya kitekintett az ablakon, s látva, hogy Dávid király táncol
és vigad, szívében megutálta őt.

16

Dávid miután házához vitte az Isten ládáját, szolgákat rendelt mellé. Megírják az éneket, amit akkor énekelt
a nép, amikor a ládát a helyére vitték. Dávid papokat rendel, akik az Isten ládája és a
sátor körül szolgálnak.

1
2Sám 6,17;

3
2Sám 6,19;

1 Mikor pedig bevitték az Isten ládáját és elhelyezték azt a sátor közepén,
amelyet Dávid annak számára felállított: egészen égő- és engesztelőáldozatokkal áldoztak az Isten előtt.
2 És mikor Dávid elvégezte az egészen
égőáldozatot és az engesztelőáldozatot, az ÚR nevében megáldotta a népet.
3 És osztogatott minden izraelitának,
férfinak úgy mint asszonynak, egyegy kenyeret, és egy-egy darab húst és
egy-egy palack bort.
4 És az ÚR ládája elé szolgákat rendelt
a léviták közül, akik hirdessék, tiszteljék és dicsérjék az URat, Izrael Istenét.

5 Asáf volt a fő, utána másodrenden
Zakariás, Jéhiel, Semirámót, Jékhiel,
Mattithja, Eliáb, Benája és Obed-Edom.
Jéhiel lantokkal és citerákkal, Asáf pedig cimbalmokkal énekelt;
6 Továbbá Benája és Jaháziel papok
kürtöltek szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt.
7 Azon a napon adott Dávid először
éneket az ÚR dicséretére Asáfnak és az
ő atyjafiainak kezébe.
8 Dicsérjétek az URat, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek minden népek között az Ő nagy dolgait.
9 Énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki, beszéljetek minden csodálatos
dolgairól.
10 Dicsekedjetek az Ő szent nevében;
örvendezzen szívük azoknak akik az
URat keresik.
11 Keressétek az URat és az Ő hatalmasságát; keressétek az Ő arcát szüntelen.
12 Emlékezzetek meg az Ő csodálatos
dolgairól amelyeket cselekedett, az Ő
csodáiról és az Ő szájának ítéleteiről.
13 Óh Izraelnek, az Ő szolgájának
magva! Jákobnak, az Ő választottjának fiai!
14 Ez a mi URunk Istenünk; az Ő ítéletei az egész földön vannak!
15 Emlékezzetek meg örökké az Ő szövetségéről, és az Ő beszédéről amelyet
parancsolt, ezer nemzetségig;
16 Amelyet Ábrahámmal szerzett; és
az Izsáknak tett esküjéről.
17 Amelyet Jákobnak állított örök végzésül, Izraelnek örökkévaló szövetségül,
18 Ezt mondva: neked adom Kánaán
földjét, hogy nektek örökségetek legyen.
19 Mikor ti szám szerint kevesen voltatok, igen kevesen, és zsellérek azon
a földön;
20 Mert egyik nemzetségtől a másikhoz jártak, és egyik országból a másik
országba:
21 Mégsem engedte őket senkinek
bántani, sőt még a királyokat is megbüntette értük.
22 Ezt mondva: Az én felkentjeimet ne
bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.
23 Mind ez egész föld énekeljen az
ÚRnak, napról napra hirdessétek az Ő
szabadítását.
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15
1Móz 17,9;
16
1Móz 26,3;
17
1Móz
28,13;
1Móz
35,11;

21
1Móz
12,20;
2Móz
7,1-25;
2Móz
8,1-32;
2Móz
9,1-35;
2Móz
10,1-29;
2Móz
11,1-10;

1 Krónika 16. 17.

34
Zsolt 107,1;
Zsolt
118,1;
Zsolt
136,1;

24 Beszéljétek a pogányok közt az Ő
dicsőségét, minden nép közt az Ő csodálatos dolgait;
25 Mert nagy az ÚR és igen dicsérendő, és rettenetes minden istenek felett;
26 Mert a pogányok minden istenei
csak bálványok, de az ÚR teremtette
az egeket.
27 Dicsőség és tisztesség van Őelőtte,
erősség és vigasság az Ő helyén.
28 Adjatok az ÚRnak, népek nemzetségei, adjatok az ÚRnak dicsőséget és
erősséget!
29 Adjatok az ÚR nevének dicsőséget,
hozzatok ajándékot, és gyertek elé,
imádjátok az URat a szentség ékességében.
30 Rettegjen az egész föld az Ő arcától; a föld kereksége is megerősíttetik,
hogy ne ingadozzon.
31 Örüljenek az egek és örvendezzen
a föld, és mondják a pogányok között:
az ÚR uralkodik!
32 Zengjen a tenger, és minden benne
való; örvendezzen a mező, és minden
ami azon van.
33 Akkor örvendezni kezdenek az
erdő fái az ÚR előtt, mikor eljön megítélni a földet.
34 Tiszteljétek az URat, mert igen jó,
mert örökkévaló az Ő irgalmassága.
35 És mondjátok: Tarts meg minket,
mi szabadító Istenünk, gyűjts össze
minket és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a Te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a Te dicséretedben!
36 Áldott legyen az Izrael URa Istene
öröktől fogva mindörökké! És mondta
a sokaság: Ámen! Dicséret az ÚRnak.
37 Otthagyta azért Dávid az ÚR szövetségének ládájánál Asáfot és az ő atyjafiait, hogy a láda előtt mindennap
szüntelen szolgáljanak,
38 Obed-Edomot és az ő hatvannyolc
atyjafiát (Obed-Edom pedig a Jedithun
fia) és Hósát pedig ajtónállóknak.
39 Sádók papot pedig és az ő pap atyjafiait, az ÚR sátra előtt hagyta a magasságban, mely Gibeonban volt;
40 Hogy áldozzanak az ÚRnak szüntelen égőáldozattal az égőáldozat oltárán minden reggel és este, és hogy
mindent aszerint cselekedjenek ahogy
megíratott az ÚR törvényében, melyet
Izraelnek parancsolt.
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41 Hémánt is és Jédutunt velük hagyta, és többeket is választott akik nevük
szerint megneveztettek, hogy az URat
dicsérjék, mert az ő irgalmassága örökkévaló.
42 És velük Hémánt és Jédutunt kürtökkel, cimbalmokkal és az Isten énekének szerszámaival. A Jédutun fiait
pedig kapunállókká tette.
43 Akkor eltávozott az egész nép, ki-ki
az ő házához. Dávid pedig visszatért,
hogy az ő háza népét is megáldja.

17

Lásd még e rész summáját a 2Sám.7ben.

1 Mikor pedig Dávid az ő házában ült,
mondta Nátán prófétának: Íme én cédrusfából csinált házban lakom, az ÚR
szövetségének ládája pedig kárpitok
alatt van.
2 Akkor mondta Nátán Dávidnak:
Valami a te szívedben van cselekedd
meg, mert az Isten veled van.
3 Azon az éjjelen pedig az Isten szava
jött Nátánhoz, ezt mondva:
4 Menj el és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az ÚR:
Ne te építs nekem házat lakásul;
5 Mert nem laktam én házban attól fogva mióta Izrael fiait kihoztam,
mind e mai napig, hanem egyik hajlékból a másik hajlékba mentem, és sátorból sátorba.
6 Amely helyeken jártam az Izrael
egész népével, szóltam-e csak egyszer
valakinek az Izrael bírái közül (akiknek parancsoltam, hogy az én népemet
legeltessék), ezt mondva: Miért nem
csináltatok nekem házat cédrusfából?
7 Most azért ezt mondd az én szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek
URa: Én választottalak téged a juhok
mellől a pásztorkunyhóból, hogy légy
vezére az én népemnek, az Izraelnek,
8 És veled voltam mindenütt, valahová mentél, minden ellenségeidet is elvesztettem az arcod elől, ezen felül
olyan hírt szereztem neked, amilyen
hírük a hatalmasoknak van, akik a földön vannak;
9 Lakóhelyet is adtam az én népemnek, Izraelnek, és elplántáltam őt; és az
ő helyén lakik és ki nem mozdul többé,
és nem fogják sanyargatni az álnokság
fiai, mint azelőtt.

7
1Sám
16,11;
Zsolt 78,70;

1 Krónika 17. 18.

12
1Kir 5,5;
1Kir 6,12;
13
1Sám 16,1;
2Sám
7,13-15;
Zsolt
89,27;
Zsolt
89,28;
Zsid 1,5-6;
14
Lk 1,33;

20
5Móz 3,24;
5Móz 4,35;
5Móz 6,4;
1Kir 8,23;
1Kir 8,60;
Zsolt 86,8;
Ésa 37,16;
Ésa 37,20;
Dán 3,29;
Hós 13,4;
21
5Móz 4,7;
5Móz
33,29;
Zsolt
147,20;

10 És attól az időtől fogva, hogy megparancsoltam, hogy bírák legyenek az
én népem, az Izrael felett, minden ellenségeidet megaláztam, és azt is jelentettem neked, hogy az ÚR házat
épít neked.
11 És lesz mikor betelnek életed napjai, hogy atyáidhoz elmenj, feltámasztom a te magodat utánad, mely a te fiaid közül való lesz, és az ő országát
megerősítem.
12 Ő épít nekem házat, és megerősítem
az ő királyi székét mindörökké.
13 Én leszek neki atyja, ő pedig fiam
lesz, és az én irgalmasságomat el nem
veszem tőle, mint ahogy az előtted valótól elvettem;
14 Hanem megerősítem őt az én házamban és az én országomban mindörökké, és az ő királyi széke erős lesz
mindörökké.
15 Mind e beszédek szerint és mind e
látás szerint szólt Nátán Dávidnak.
16 Bement azért Dávid király és leült
az ÚR előtt, és mondta: Ki vagyok én,
óh URam Isten, s micsoda az én házam
is, hogy engem eddig juttattál?
17 Sőt még ez is kevés volt előtted, óh
Isten! hanem ezen felül jövendőt is
szóltál a Te szolgád háza felől, és mint
magas rangú embert, úgy tekintettél
engem, óh én URam Istenem!
18 És mit kérhetne Dávid többet tőled,
a Te szolgád tisztességére, holott Te jól
ismered a Te szolgádat?
19 Óh URam, a Te szolgádért és a Te
szíved szerint cselekeded mind e nagy
dolgokat, hogy kijelentetted mindezeket a csodálatos dolgokat,
20 (Óh URam, nincs senki hozzád hasonló, és rajtad kívül nincs Isten), egészen úgy, ahogy füleinkkel hallottuk.
21 És kicsoda olyan nép a földön mint
a Te néped, az Izrael, akinek Istene elment volna, hogy magának népet szabadítson; hogy magadnak nagy és rettenetes nevet szerezz, kiűzve a pogányokat a Te néped elől, amelyet Egyiptomból megszabadítottál!
22 És az Izrael népét választottad a
Te saját népeddé mindörökké, és Te
URam, Istenük lettél.
23 Most azért URam, a szó amelyet
szóltál a Te szolgád felől és az ő háza
felől, legyen erős mindörökké, és úgy
cselekedj ahogy szóltál.

24 Maradjon meg és magasztalják fel a
Te nevedet mindörökké, hogy mondhassák: A Seregek URa az Izrael Istene, Isten az Izraelen; és Dávidnak, a Te
szolgádnak háza legyen erős előtted.
25 Minthogy Te, én Istenem, a Te szolgád füle hallatára megjelentetted,
hogy neki házat csinálsz: ezért indult
meg a Te szolgád, hogy könyörögjön
előtted.
26 Most azért URam, Te vagy az Isten,
és Te szóltad ezt a jó dolgot a Te szolgád felől.
27 Most azért tetsszen neked megáldani a Te szolgád házát, hogy mindörökké állandó legyen előtted; mivelhogy
Te, URam, megáldottad, legyen azért
áldott mindörökké.
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Lásd még e rész summáját a 2Sám.8ban, mert egyezik azzal.

1 Ezek után pedig megverte Dávid a
filiszteusokat és megalázta őket, és
Gáth városát faluival együtt elvette a
filiszteusok kezéből.
2 A moábitákat is megverte, és a
moábiták Dávid adófizető szolgái lettek.
3 Továbbá megverte Dávid Hámátban
Hadadézert is, Sóba királyát, mikor elindult, hogy az Eufrátesz folyóvízig
vesse birodalma határát.
4 Dávid pedig nyert tőle ezer szekeret és hétezer lovast és húszezer gyalogost; és elvagdaltatta Dávid minden
szekeres lovak inait, és csak száz szekérbe valót tartott meg azokból.
5 És mikor eljöttek Damaszkuszból a szíriabeliek, hogy megsegítsék
Hadadézert, Sóba királyát: levágott
Dávid a szíriabeliek közül huszonkétezer férfit.
6 És Dávid tiszttartókat rendelt Szíriában, ahol Damaszkusz van; és a
szíriabeliek Dávid adófizető szolgái
lettek. És megsegítette az ÚR Dávidot
mindenütt amerre csak ment.
7 És vette Dávid az aranypajzsokat,
amelyeket a Hadadézer szolgái viseltek, és Jeruzsálembe vitte.
8 És Dávid Tibhátból és Kúnból, a
Hadadézer városaiból igen sok rezet
hozott. Abból csinálta Salamon a réztengert, az oszlopokat és a rézedényeket.
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1 Krónika 18. 19.
9 Mikor pedig Tóhu, a Hamáthbeli király meghallotta, hogy Dávid megverte Hadadézernek, Sóba királyának
egész hadát:
10 Dávid királyhoz küldte az ő fiát,
Hadorámot, hogy köszöntse őt és
megáldja, mivelhogy megharcolt
Hadadézerrel és megverte őt, mert
Tóhu is hadakozik Hadadézer ellen.
És küldött Dávidnak sok arany-, ezüstés rézedényt,
11 És Dávid király ezeket is az ÚRnak
szentelte, az ezüsttel és az arannyal
együtt, amelyet minden pogányoktól
nyert, az edomitáktól, a moábitáktól,
az Ammon fiaitól, a filiszteusoktól és
amálekitáktól.
12 Abisai pedig, a Séruja fia, az
edomiták közül a Só völgyében megvert tizennyolcezret.
13 És Dávid tiszttartókat rendelt
Edomban, és az edombeliek mind Dávid szolgái lettek. És megtartotta az
ÚR Dávidot mindenütt amerre csak
ment.
14 Így uralkodott Dávid az egész Izrael felett, és ítéletet és igazságot szolgáltatott egész népének.
15 Joáb pedig, Séruja fia a sereg elöljárója volt, Jósafát, az Ahilud fia pedig
emlékíró.
16 Sádók, az Akhitub fia és Abimélek,
az Abjátár fia voltak a papok; Sausa az
íródeák.
17 És Benája, a Jójada fia a kereteusok
és peleteusok elöljárója volt; a Dávid
fiai pedig elsők a király mellett.

19

Lásd meg e rész summáját a
2Sám.10-ben, mert ez a rész egyezik azzal.
1 Történt ezután, hogy meghalt Náhás,
az Ammon fiainak királya, és az ő fia
uralkodott helyette.
2 És mondta Dávid: Minden jóval leszek a Náhás fiához, Hánunhoz, mert
az ő atyja is jót tett velem. Ezért Dávid
követeket küldött hozzá akik vigasztalják őt az atyja halála miatt; és elmentek a Dávid szolgái az Ammon fiainak földjére Hánunhoz, hogy vigasztalják őt.
3 Akkor mondták az Ammon fiainak főemberei Hánunnak: Azt hiszed,
hogy Dávid atyád iránti tiszteletből
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küldött hozzád vigasztalókat? Vagy
nem azért jöttek hozzád az ő szolgái,
hogy megvizsgálják, elpusztítsák és
kikémleljék a földet?
4 Megfogatta azért Hánun a Dávid
szolgáit és megnyíratta azokat, és ruhájukat derekukig félig elmetszette, és
úgy bocsátotta el őket.
5 Elmentek pedig és értesítették Dávidot, hogy mi történt a férfiakkal. És
eléjük küldött (mert azokat a férfiakat
igen nagy gyalázattal illették) és ezt
üzente a király: Maradjatok Jerikóban
míg szakállatok megnő, akkor jöjjetek
hozzám.
6 Látva pedig az Ammon fiai, hogy
tisztességtelen dolgot cselekedtek Dáviddal, Hánun és az Ammon fiai ezer
talentum ezüstöt küldtek, hogy szekereket és lovagokat fogadjanak Mezopotámiából, szíriai Maakából és
Sóbából.
7 Fogadtak azért maguknak harminckétezer szekeret, Maaka királyát is az ő
népével együtt, akik eljöttek és tábort
jártak Medeba előtt. Az Ammon fiai is
összegyűltek az ő városaikból, és jöttek az ütközetre.
8 Amit mikor Dávid meghallott, elküldte Joábot és a vitézek egész seregét.
9 És az Ammon fiai kimenve csatarendbe álltak a város kapuja előtt;
amely királyok pedig segítségre jöttek,
külön voltak a mezőn.
10 Látva pedig Joáb, hogy mind elől,
mind hátul ellenség állt, kiválasztott
az egész Izrael harcosai közül néhányat, és a szíriabeliek ellen rendelte.
11 A nép többi részét pedig testvérére,
Abisaira bízta, és ezek az Ammon fiaival álltak szembe.
12 És mondta: Ha a szíriabeliek erőt
vennének rajtam, légy segítségemre;
ha pedig az Ammon fiai vennének erőt
rajtad, én is megsegítelek.
13 Légy erős, sőt legyünk bátrak mindnyájan a mi népünkért és a mi Istenünk városaiért; az ÚR pedig cselekedje azt ami neki tetszik.
14 Harcra indult azért Joáb és az ő
hada a szíriabeliek ellen, akik megfutamodtak előle.
15 Az Ammon fiai pedig mikor látták,
hogy megfutamodtak a szíriabeliek:
ők is megfutamodtak Abisai elől, a

1 Krónika 19. 20. 21.
testvére elől, és a városba menekültek;
Joáb pedig visszatért Jeruzsálembe.
16 Látva pedig a szíriabeliek, hogy
az Izrael előtt megverettek, követeket
küldtek és kihozatták a szíriabelieket,
akik a folyóvízen túl laktak, és Sófák,
a Hadadézer seregeinek vezére volt az
elöljárójuk.
17 Mikor pedig hírül adták Dávidnak,
összegyűjtötte az egész Izraelt, és a Jordán vizén átmenve, hozzájuk érkezett
és csatarendbe állt ellenük. És mikor
csatarendbe állt Dávid a szíriabeliek
ellen, ők is megütköztek vele.
18 De a szíriabeliek megfutamodtak Izrael elől, és levágott Dávid a
szíriabeliek közül hétezer szekeret és
negyvenezer gyalogot; és Sófákot, a
sereg vezérét is megölte.
19 Mikor pedig látták a Hadadézer
szolgái, hogy Izrael előtt legyőzettek:
békét kötöttek Dáviddal és szolgáltak neki, és a szíriabeliek nem akarták
többször megsegíteni az Ammon fiait.
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Dávidnak mindenestől meghódolnak az ammoniták. A filiszteusokat
három ütközettel igen megveri, és három
óriást megöl.

3
2Sám
12,31;

1 És az esztendő fordulásával, mikor
a királyok harcba szoktak menni, elindította Joáb a hadat, és elpusztította
az Ammon fiainak földjét. És elmenve megszállta Rabbát, (Dávid pedig Jeruzsálemben maradt) és elfoglalta Joáb
Rabbát és lerontotta azt.
2 És elvette Dávid az ő királyuk fejéről a koronát, mely egy talentum arany
súlyú volt, melyben drágakövek voltak. És Dávid fejére tették azt, és a városból is temérdek zsákmányt vitt el.
3 A város népét pedig kihozatta, és
fűrésszel, vasboronákkal és fejszékkel vágatta. Így cselekedett Dávid az
Ammon fiainak minden városával;
azután megtért Dávid az egész néppel
Jeruzsálembe.
4 Ezután ismét had támadt Gézerben a
filiszteusok ellen; és akkor ölte meg a
Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való Sippait; és ilyen módon
megaláztattak.
5 Ismét had lett a filiszteusok ellen,
amelyben megölte Elhanán, a Jáir fia
a gáthbeli Lákhmit, a Góliát atyjafiát;

és az ő dárdájának nyele hasonló volt a
szövők zugolyfájához.
6 Ezek után ismét versengés támadt
Gáthban, ahol egy magas ember volt,
akinek hat-hat, vagyis huszonnégy ujja
volt; ez is óriás fia volt.
7 És szidalommal illette Izraelt, és
megölte őt Jonathán, Dávid testvérének, Simeának fia.
8 Ezek ugyanannak az egy óriásnak a
fiai voltak Gáthban, akik elvesztek Dávid és az ő szolgái keze által.
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Lásd meg e rész summáját 2Sám.24ben, mert ez a rész egyezik azzal.

1 A Sátán pedig Izrael ellen támadt, és
felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt.
2 Mondta azért Dávid Joábnak és a nép
elöljáróinak: Menjetek el, számláljátok
meg Izraelt, Beersebától fogva Dánig:
és hozzátok hozzám, hadd tudjam számát.
3 Akkor mondta Joáb: Az ÚR százennyivel szaporítsa meg az Ő népét,
amennyien vannak. Vagy nem mind a
te szolgáid azok, uram király? S miért
tudakozza ezt az én uram? Miért lenne
Izraelnek büntetésére.
4 De a király szava erősebb volt a
Joábénál. Elment azért Joáb és bejárta
egész Izraelt; azután megtért Jeruzsálembe.
5 És megjelentette Joáb a megszámlált nép számát Dávidnak. És az egész
Izrael népének száma ezerszer ezer és
százezer fegyverfogható férfi volt.
Júda fiai közül pedig négyszázhetvenezer fegyverfogható férfi.
6 A Lévi és Benjámin fiait azonban
nem számlálta közéjük, mert sehogy
sem tetszett Joábnak a király parancsolata.
7 Sőt az Istennek sem tetszett ez a dolog, melyért meg is verte Izraelt.
8 Mondta pedig Dávid az Istennek:
Igen vétkeztem, hogy ezt műveltem:
most azért bocsásd meg a Te szolgád
vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem!
9 Akkor szólt az ÚR Gádnak, a Dávid
prófétájának, ezt mondva:
10 Menj el, így szólj Dávidnak: Ezt
mondja az ÚR: Három dolgot teszek
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1
2Sám 24,1;

1 Krónika 21. 22.

13
2Móz
34,6-7;
Zsolt 51,3;
Zsolt
86,15;
Ésa 55,7;
JSir 3,32;

eléd, válassz magadnak azok közül
egyet, hogy azt cselekedjem veled.
11 Elment azért Gád próféta Dávidhoz,
és mondta neki: Ezt mondja az ÚR: válassz magadnak!
12 Vagy három esztendeig való éhséget, vagy hogy három hónapig emésztess ellenségeid által, és a te ellenséged fegyvere legyen rajtad; vagy az
ÚR fegyvere, és a döghalál három napig kegyetlenkedjen földedben, és az ÚR
Angyala pusztítson Izrael minden határaiban! Azért lásd most, mit feleljek
annak aki engem hozzád küldött.
13 És mondta Dávid Gádnak: Nagy az
én szorongattatásom! Hadd essem inkább az ÚR kezébe (mert igen nagy az
Ő irgalmassága), és ne essem emberek
kezébe!
14 Azért az ÚR döghalált bocsátott Izraelre, és meghaltak Izrael közül hetvenezren.
15 És Angyalt bocsátott az ÚR Jeruzsálemre, hogy elpusztítsa azt. És mikor
vágta a népet, meglátta az ÚR és könyörült az ő veszedelmükön; és mondta a pusztító Angyalnak: Elég már,
szűnj meg. Az ÚR Angyala pedig a
jebuzeus Ornán szérűjénél állt.
16 Akkor Dávid felemelte a szemeit, és látta az ÚR Angyalát a föld és az
ég közt állni, kivont kardja a kezében,
amelyet Jeruzsálem ellen emelt fel. Leesett azért zsákba öltözve az arcára
Dávid és a vének is.
17 És mondta Dávid az Istennek: Nem
én számláltattam-e meg a népet? Én
vagyok aki vétkeztem és igen gonoszul
cselekedtem! De ez a nyáj mit tett? óh
én URam Istenem, forduljon ellenem a
Te kezed és az én házam népe ellen, és
ne legyen a Te népeden a csapás.
18 Akkor szólt az ÚR Angyala Gádnak, hogy megmondja Dávidnak,
hogy menjen fel Dávid és építsen oltárt
az ÚRnak a jebuzeus Ornán szérűjén.
19 Felment azért Dávid a Gád beszéde
szerint, melyet az ÚR nevében szólt.
20 Mikor pedig Ornán hátratekintve
látta az Angyalt, ő és az ő négy fia akik
vele voltak, elrejtőztek (Ornán pedig
búzát csépelt).
21 És Dávid Ornánhoz jutott. Mikor
pedig feltekintett Ornán, meglátta Dávidot, és kimenve a szérűről, meghajtotta magát Dávid előtt, arccal a földre.
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22 És mondta Dávid Ornánnak: Add
nekem e szérűhelyet, hogy oltárt építsek rajta az ÚRnak; igaz áron add nekem azt, hogy megszűnjön e csapás a
népen.
23 Mondta Ornán Dávidnak: Legyen
a tied, és az én uram, a király azt cselekedje ami neki tetszik; sőt az ökröket is odaadom égőáldozatul, és fa helyett a cséplőszerszámokat, a gabonát
pedig minhának; mindezeket ajándékul adom.
24 És mondta Dávid király Ornánnak:
Nem úgy, hanem igaz áron akarom
megvenni tőled, mert ami a tied, nem
veszem el tőled az ÚRnak, és nem akarok a máséból égőáldozattal áldozni
neki.
25 Dávid azért adott Ornánnak a szérűért hatszáz arany siklust.
26 És oltárt épített ott Dávid az Úrnak,
és áldozott égő- és engesztelő áldozatokkal és segítségül hívta az URat, aki
meghallgatta őt, mennyből tüzet bocsátva az égőáldozat oltárára.
27 És parancsolt az ÚR az Angyalnak;
és betette az ő kardját hüvelyébe.
28 Abban az időben, mikor látta Dávid, hogy az ÚR meghallgatta őt a
jebuzeus Ornán szérűjén, áldozott ott.
29 (Az ÚR sátra pedig, amelyet Mózes csinált a pusztában, és az égőáldozat oltára is akkor a Gibeon magasságban volt.
30 És Dávid nem mehetett fel oda,
hogy az Istent megengesztelje, mert
igen megrettent az ÚR Angyalának
kardjától.)
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Mikor Dávid eszébe veszi, hogy
az Isten házának helye a jebuzeus
Ornán szérűjén legyen, mesterembereket rendel, és a ház építésére való aranyat,
ezüstöt, ércet, fát, köveket megszerzi. Salamont inti a ház építése felől, és megjelenti az Isten ígéreteit. A fejedelmeket is inti,
hogy segítsenek a fiának az Isten háza építésében.
1 Mondta Dávid: Ez az ÚR Isten háza
és az égőáldozat oltára Izrael számára.
2 Megparancsolta azért Dávid, hogy
gyűjtsék össze az Izrael földjén való
jövevényeket, akiket kővágókká tett,
hogy faragni való köveket vágjanak,
hogy az Isten házát megcsinálják.

26
3Móz 9,24;
2Krón 3,1;

1 Krónika 22. 23.

8
1Krón 28,3;

10
2Sám 7,13;
1Kir 5,5;

13
5Móz
31,7-8;
Józs 1,7;

3 Továbbá Dávid bőségesen szerzett
vasat szegeknek, az ajtókhoz és a foglalásokra; rezet is bőségesen minden
mérték nélkül.
4 Számtalan cédrusfát is, mert a Szidon
és Tírusz városbeliek bőségesen szállítottak cédrusfákat Dávidnak.
5 Mert mondta Dávid: Az én fiam, Salamon, gyermek és igen gyenge, az
ÚRnak pedig nagy házat kell építeni,
mely híres legyen és ékesség az egész
világon; elkészítek azért mindent neki.
Dávid azért mindent nagy bőségesen
megszerzett mielőtt meghalna.
6 Hívatta azért Dávid az ő fiát Salamont, és meghagyta neki, hogy az Izrael URának Istenének házat csináltasson.
7 És mondta Dávid Salamonnak: Édes
fiam, én elgondoltam szívemben, hogy
az én URam Istenem nevének házat
építsek;
8 De az ÚR így szólt nekem, ezt mondva: Sok vért ontottál és sokat hadakoztál; ne építs házat az én nevemnek,
mert sok vért ontottál ki a földre előttem.
9 Íme fiad lesz neked, akinek csendessége lesz, mert nyugalmat adok neki
minden körülötte való ellenségeitől;
azért neveztetik Salamonnak, mert békességet és nyugalmat adok Izraelnek
az ő idejében.
10 Ő csinál házat az én nevemnek;
ő lesz nekem fiam és én atyja leszek
neki, és megerősítem az ő királysága
trónját Izrael felett mindörökké.
11 Most édes fiam az ÚR legyen veled,
hogy sikerüljön neked házat építeni a
te URadnak Istenednek, ahogyan szólt
felőled;
12 De adjon az ÚR neked értelmet és
bölcsességet, mikor neked parancsol
Izrael felől, hogy a te URad Istened
törvényét megőrizd.
13 Akkor jól lesz dolgod, ha a rendeléseket és az ítéleteket megtartod és teljesíted azokat, amelyeket az ÚR Mózes
által parancsolt Izraelnek. Légy bátor,
légy erős, ne félj, és ne rettegj!
14 Íme, én is az én szegénységemben szereztem az ÚR házának építésére százezer talentum aranyat és ezerszer ezer talentum ezüstöt, és rezet, s
vasat mérték nélkül, mert igen bőven

van; fákat is, köveket is szereztem; te is
szerezz ezekhez.
15 Sok művesed, kővágód, kő- és fafaragód és mindenféle dologban bölcs
mesterembered van neked.
16 Az aranynak, ezüstnek, vasnak és
réznek száma nincs: azért kelj fel, láss
hozzá, és az ÚR legyen veled!
17 Dávid pedig megparancsolta Izrael
összes főembereinek, hogy ők is legyenek segítségül az ő fiának, Salamonnak, ezt mondva:
18 Vagy nincs veletek a ti URatok Istenetek, aki békességet adott nektek körös-körül? Mert az én hatalmam alá
adta e földnek lakosait, és meghódolt
e föld az ÚR előtt és az Ő népe előtt.
19 No azért keressétek a ti URatokat Isteneteket teljes szívetek és lelketek szerint, és felkelve csináljátok meg az ÚR
Isten szentséges helyét, hogy vigyétek
az ÚR szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba,
amely az ÚR nevének építtetik.

23

Ebben a részben megírják a léviták
megszámlálását és elosztásukat, az
ő tisztjeik, nemzetségük és szolgáik szerint.

1 Megvénült pedig Dávid, és mikor
igen koros lett: királlyá tette az ő fiát,
Salamont Izrael felett.
2 És összegyűjtötte Izrael összes fejedelmeit, a papokat és a lévitákat is.
3 És megszámláltattak a léviták, harminc esztendőstől fogva, és akik annál idősebbek voltak; és azok száma
fejenként, férfinként harmincnyolcezer volt.
4 Ezek közül huszonnégyezren az ÚR
háza teendőinek gondviselői voltak, és
hatezren tiszttartók és bírák.
5 Négyezren ajtónállók; négyezren pedig dicsérték az URat minden zengő
szerszámokkal, melyeket Dávid készíttetett a dicséretre.
6 És Dávid csoportokba osztotta
őket a Lévi fiai szerint: gersonitákra,
kéhátitákra és méráritákra.
7 A gersoniták közül valók voltak
Lahdán és Simhi.
8 Lahdán fiai: Jéhiel a fő, Zétám és Joel,
hárman.
9 És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és
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Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán
családjának fejei.
10 Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria;
ezek négyen voltak Simhi fiai.
11 Jahát volt a fő, Zina második: de
Jéus és Béria, mivel nem sok fiakat
nemzettek, az ő családjukban csak egy
ágnak vetettek.
12 Kéhát fiai: Amrám, Ishár, Hebron és
Uzziel, négyen.
13 Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron
elválasztatott, hogy felszenteltessen
a szentséges dolgok cselekedeteire, ő
és az ő fiai mindörökké, hogy jóillatot
tegyenek az ÚR előtt és szolgáljanak
neki, és az Ő nevében a népet megáldják mindörökké.
14 Mózesnek, az Isten emberének fiai
pedig a Lévi nemzetségei közé számláltattak.
15 Mózes fiai: Gerson és Eliézer.
16 Gerson fiai: Sébuel a fő.
17 Eliézer fiai voltak: Rehábia a fő.
Eliézernek nem volt több fia; de a
Rehábia fiai igen megsokasodtak.
18 Ishár fiai: Selómit, aki fő volt.
19 Hebron fiai: Jéria a fő, Amárja második, Jaháziel harmadik és Jékámám
negyedik.
20 Uzziel fiai: Mika a fő, és Isija második.
21 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Mákhli
fiai: Eleázár és Kis.
22 Meghalt pedig Eleázár és nem voltak neki fiai, hanem lányai, akiket a saját atyjukfiai, a Kis fiai vettek el.
23 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jeremót,
hárman.
24 Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a
családfők, az ő megszámláltatásuk
szerint, neveik száma szerint fejenként, akik az ÚR házában szolgáltak
húsz éves korban és azon felül.
25 Mert ezt mondta Dávid: Az Izrael
URa Istene nyugalmat adott az ő népének, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké;
26 Azért a lévitáknak sem kell többé az
Isten sátrát hordozni, és mindazokat
az eszközöket, amelyek az Ő szolgálatához valók.
27 Azért Dávid utolsó rendelése szerint megszámláltattak a Lévi fiai húsz
éves korban és azon felül.
28 Mert az ő helyük az Áron fiai mellett van, hogy szolgáljanak az ÚR há448

zában és annak udvaraiban, kamráiban, és mindenféle szent edények tisztítása és az Isten házának szolgálata által.
29 És hogy gondot viseljenek a szent kenyerekre, a minhához való zsemlelisztre, a kovásztalan lepényekre, a
serpenyőben főttre és pirítottra, minden mértékre és mérőre.
30 És hogy az ÚR tiszteletére és dicséretére álljanak, úgy reggel mint este;
31 És hogy áldozzanak az ÚRnak minden égőáldozattal, minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken bizonyos szám szerint,
ahogy szükség volt, szüntelen az ÚR
előtt;
32 És hogy szorgalmasan őrizzék a
gyülekezet sátrát, őrizzék a szenthelyet, és hogy vigyázzanak az ő
atyjukfiainak, az Áron fiainak szolgálatánál az ÚR házában.

24

A papokat megszámolják az ő nemzetségeik, tisztjük és rendjük szerint. Utoljára a kéhátiták és a méráriták
nemzetségeit számolják össze, akik a papok szolgái.
1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik.
Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és
Itamár.
2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt
meghaltak és nem voltak fiaik, azért
Eleázár és Itamár viselték a papságot.
3 És elosztotta őket az ő tisztük szerint a szolgálatra Dávid és Sádók, aki
az Eleázár fiai közül volt, és Ahimélek,
aki az Itamár fiai közül volt.
4 Mikor elosztották őket, Eleázár fiai
között több főember találtatott, mint
az Itamár fiai között. Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; Itamár fiai közül, családjaik
szerint, nyolc.
5 Sors által, válogatás nélkül osztották el őket, mert a szenthelynek Istentől választott fejedelmei voltak, úgy az
Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
6 És beírta őket Semája, a Nétanéel fia,
a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók
pap előtt; Ahimélek előtt, aki Abjátár
fia volt, és a papok és léviták családfői előtt. Egy család sorsoltatott az
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Eleázár, és egy az Itamár nemzetségéből.
7 Az első sors Jojáribra esett; a második Jedájára;
8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolcadik;
11 Jésuára a kilencedik; Sekániára a tizedik;
12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a
tizenkettedik;
13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a
tizennyolcadik;
16 Petáhiára a tizenkilencedik; Jéhezkelre a huszadik;
17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra
a huszonkettedik;
18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
19 Ez az ő hivatalos rendjük szolgálatukban, hogy bejárjanak az ÚR házába
sorban, az ő atyjuknak, Áronnak rendelése szerint, ahogy megparancsolta
neki az Izrael URa Istene.
20 Ami Lévi többi fiait illeti: az Amrám
fiai közül volt Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
21 Ami Rehábiát illeti: a Rehábia fiai
közül Issija volt fő.
22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a
Selómót fiai közül Jahát.
23 A Hebron fiai közül Jérija volt az első,
Amárja második, Jaháziel harmadik,
Jekámhám negyedik.
24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül
Sámir.
25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül
Zekáriás.
26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija
fia, Bénó.
27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való
fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
28 Mákhlitól volt Eleázár, és ennek
nem voltak fiai.
29 Kistől: a Kis fiai közül való volt
Jérakhméel.
30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót.
Ezek a léviták fiai az ő családjaik szerint.

31 Ezek is sorsot vetettek az ő
atyjukfiaival, az Áron fiaival együtt
Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek
előtt, és a papok és léviták családfői
előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

25

Ebben a részben megírják, hogyan
osztotta el Dávid huszonnégy részre az Isten házába való énekeseket.

1 Dávid és a sereg fővezérei kijelölték a
szolgálatra az Asáf, Hémán és Jédutun
fiait, hogy prófétáljanak citerákkal,
lantokkal és cimbalmokkal. Azok száma, akik e szolgálatra rendeltettek, az ő
szolgálatuk szerint:
2 Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József,
Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf
mellett, aki a király mellett prófétált.
3 A Jédutun fiai közül: A Jédutun
fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia,
Mattithia és Simei, hatan citerával az ő
atyjuk Jédutun mellett, aki az ÚR tiszteletére és dicséretére prófétált.
4 A Hémán fiai közül: Hémán fiai:
Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel,
Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta,
Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása,
Mallóti, Hótir, Maháziót.
5 Ezek mind Hémán fiai, aki az Isten beszédeiben a király nézője, az
ő királyi méltósága felől. Az Isten
Hémánnak tizennégy fiút és három
lányt adott.
6 Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett voltak, akik az ÚR házában énekeltek cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal az Isten házának szolgálatában,
a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és
Hémánnak parancsolata szerint.
7 Ezek száma testvéreikkel együtt,
akik jártasok voltak az ÚR énekében,
mindnyájan tudósok, kétszáznyolcvannyolc volt.
8 És sorsot vetettek a szolgálat sorrendjére nézve, kicsi és nagy, tanító és
tanítvány egyaránt.
9 És az első sors az Asáf fiára, Józsefre
esett; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten voltak.
10 A harmadik Zakkúrra, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
11 Negyedik Jisrire esett, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
12 Ötödik Nétániára, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
449

1
2Krón
23,18;
2Krón
29,25;

1 Krónika 25. 26.
13 Hatodik Bukkijára, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
14 Hetedik Jésarelára, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
15 Nyolcadik Jésájára, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
16 Kilencedik Mattániára, akinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
17 Tizedik Simeire, akinek fiai és testvérei tizenketten voltak.
18 Tizenegyedik Azárelre, akinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
19 Tizenkettedik Hasábiára, akinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
20 Tizenharmadik Subáelre, akinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
21 Tizennegyedik Mattithiára, akinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
22 Tizenötödik Jérimótra, akinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
23 Tizenhatodik Hanániára, akinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
24 Tizenhetedik Josbekására, akinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
25 Tizennyolcadik Hanánira, akinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
26 Tizenkilencedik Mallótira, akinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
27 Huszadik Eliátára, akinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
28 Huszonegyedik Hótirra, akinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
29 Huszonkettedik Giddáltire, akinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
30 Huszonharmadik Maháziótra, akinek fiai és testvérei tizenketten voltak.
31 Huszonnegyedik Romámti-Ezerre,
akinek fiai és testvérei tizenketten voltak.

26

Ebben a részben megírják a templomkapu őrzőinek elosztását, és melyik kaput kinek kell őriznie.

1 Az ajtónállók rendje ez: A kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, aki az Asáf
fiai közül való volt.
2 A Meselémiás fiai közül elsőszülött
Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik,
3 Elám ötödik, Jóhanán hatodik,
Eljehoénai hetedik.
4 Obed-Edom fiai közül: Semája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,
5 Ammiel hatodik, Issakhár hetedik,
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Pehullétai nyolcadik, mert az Isten
megáldotta őt.
6 Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, akik családjukban uralkodtak,
mert igen erősek voltak.
7 Semája fiai: Othni, Refáel, Obed,
Elzabád, kinek testvérei igen erős férfiak voltak, Elihu és Sémákiás.
8 Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai
közül valók; mind ők maguk, mind
fiaik és testvéreik derék férfiak voltak, erősek a szolgálatra; hatvanketten
Obed-Edomtól valók.
9 Meselémiásnak is fiai és testvérei
tizennyolcan erős férfiak voltak.
10 Hósának is, a Mérári fiai közül, voltak fiai, akik között Simri volt a fő, nem
mintha elsőszülött volna, hanem mivel
az ő atyja őt akarta főnek választani;
11 Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan
a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman.
12 Ezek között osztatott el az ajtónállás tiszte a főemberek által, hogy
atyjukfiaival együtt vigyázzanak és
szolgáljanak az ÚR házában.
13 És minden kapura sorsot vetettek,
kicsi és nagy egyaránt, az ő családjaik szerint.
14 És a napkelet felé való kapu őrizete
sors szerint Selémiásra esett; Zekáriára
pedig, az ő fiára, aki bölcs tanácsadó
volt, mikor sorsot vetettek, az északi
kapu esett sors szerint.
15 Obed-Edomnak a déli kapu; az ő fiainak pedig a kincstartó ház.
16 Suppimnak és Hósának a napnyugatra való kapu, a Salléketh kapuval
együtt a felmenő töltésen, egyik őrhely
szemben a másikkal.
17 Napkelet felé hat lévita volt; észak
felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál
kettő-kettő.
18 A külső részen napnyugat felé:
négy a felmenő töltésen, kettő a külső rész felé.
19 Ezek az ajtónállók csoportjai a
kóriták és méráriták közül.
20 A léviták közül: Ahija volt az Isten
háza kincsének, és az Istennek szentelt
kincs főgondviselője.
21 A Lahdán fiai, gersoniták fiai
Lahdántól; a Lahdán családfői, gersonita Jéhiéli.
22 Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az ő test-
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vére, akik az ÚR háza kincseinek voltak gondviselői.
23 Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel
nemzetségéből valók is.
24 Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának a fia, a kincs főgondviselője volt.
25 Az ő atyjafiai pedig, Eliézertől valók, ezek: Rehábiás az ő fia, akinek fia
Jésáia, akinek fia Jórám, akinek fia
Zikri, akinek fia Selómit.
26 Ez a Selómit és az ő testvérei voltak
minden megszentelt kincs gondviselői,
amelyet Dávid király, a nemzetségek
fejedelmei, az ezredesek, századosok
és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek Istennek,
27 Amelyet a hadizsákmányból szenteltek az ÚR házának építésére,
28 És amit csak Sámuel próféta, és Saul,
a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a
Séruja fia szentelt; és bárki is valamit Istennek szentelt: mind Selómitnak és az
ő testvéreinek gondviselése alatt volt.
29 Az isháriták közül Kenániás és az ő
fiai, Izrael külső dolgaival bízattak meg,
mint tiszttartók és bírák.
30 A hebroniták közül Hasábiás és
testvérei igen erős férfiak, ezren és hétszázan voltak, akik Izrael népe között,
a Jordán vizén túl napenyészetre, az
ÚR minden dolgában, és a király szolgálatában voltak gondviselők.
31 A hebroniták között Jerija volt a
fő (a hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestettek a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és bátor férfiakat találtak
Gileád-Jaézerben).
32 És az ő atyjafiai, erős férfiak, kétezer
és hétszázan voltak, családfők; akiket Dávid király gondviselőkké tett a
rúbenitákon és gáditákon és Manassé
félnemzetségén, mind az Istennek,
mind a királynak minden dolgaiban.
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Felsorolják a király udvarában havonta megjelenő hadakozó fejedelmeket, a közösség fejedelmeit és a király
tiszttartóit.
1 Ezek az Izrael fiai szám szerint, családfők, ezredesek, századosok és elöljáróik azoknak, akik a király szolgálatában álltak a seregek minden dolgaiban, akik be- és kimennek hónapról

hónapra az egész esztendőn át; a seregek egyenként huszonnégyezer emberből álltak.
2 Az első csapat vezére az első hónapban Jasobeám, a Zabdiel fia volt, mely
csapat huszonnégyezerből állt;
3 Ő a Péres fiai közül való volt, és vezére az első hónapra rendelt sereg minden elöljárójának.
4 A második csapat vezére a második
hónapban Dódai Ahohites volt, és az ő
csapata; és Miklót az elöljáró. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
5 A harmadik seregnek a harmadik hónapban Benája volt a vezére, aki Jójada
főpapnak volt a fia; az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
6 Ez a Benája erős volt a harminc között, sőt a harminc felett való volt. Csapatának elöljárója az ő fia, Ammizabád
volt.
7 A negyedik vezére a negyedik hónapban Asáel volt, a Joáb testvére és utána
az ő fia, Zebádia. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
8 Az ötödik vezére az ötödik hónapban Jizráhites Samhut volt. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
9 A hatodik vezére a hatodik hónapban
a tékoabeli Ira volt, az Ikkés fia. Az ő
csapata is huszonnégyezerből állt.
10 A hetedik vezére a hetedik hónapban a pélonbeli Héles volt, az Efraim
fiai közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
11 A nyolcadik vezére a nyolcadik hónapban a husátbeli Sibbékai volt, a
zárhiták közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
12 A kilencedik vezére a kilencedik hónapban az anatótbeli Abiézer volt, a
benjáminiták közül. Az ő csapata is
huszonnégyezerből állt.
13 A tizedik vezére a tizedik hónapban
a nétófátbeli Maharai volt, a zárhiták
közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
14 A tizenegyedik vezére a tizenegyedik hónapban a pirathonbeli Benája
volt, az efraimiták közül. Az ő csapata is huszonnégyezerből állt.
15 A tizenkettedik vezére a tizenkettedik hónapban a nétófátbeli Héldai
volt, Othniel nemzetségéből való. Az ő
csapata is huszonnégyezerből állt.
16 Izrael nemzetségei között, a
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rúbeniták elöljárója Eliézer, a Zikri fia;
a simeonitáké Sefátiás, a Maaka fia.
17 Lévi nemzetségén Hasábia, a Kémuel fia; Áron fiain Sádók;
18 Júdának Elihu, a Dávid atyjafiai közül; Issakhárnak Omri, a Mikáel fia;
19 Zebulonnak Ismája, az Obádiás fia;
Nafthalinak Jérimót, Azriel fia;
20 Efraim fiainak Hósea, az Azáziás
fia; a Manassé félnemzetségének Jóel,
a Pedája fia;
21 Manassé Gileád földjén való félnemzetségének Iddó, a Zekáriás fia;
Benjáminnak Jaasiel, az Abner fia;
22 Dánnak Azaréel, a Jérohám fia.
Ezek voltak az Izrael nemzetségeinek
fejedelmei.
23 Nem számláltatta meg pedig Dávid
azokat, akik húsz esztendőn alul voltak, mert az ÚR megígérte, hogy megsokasítja Izraelt, mint az ég csillagait.
24 Joáb, a Séruja fia megkezdte a számlálást, de nem vitte véghez, mivelhogy
emiatt támadt Isten haragja Izrael ellen. Ezért a szám nem vetetett fel Dávid király krónikájának száma közé.
25 A király kincsének gondviselője Azmávet, az Adiel fia volt; a mezőkön, a városokban, a falvakban, a várakban való kincseknek pedig Jónatán,
az Uzziás fia volt a gondviselője;
26 A föld művelésére rendelt mezei
munkások felett volt Ezri, a Kélub fia.
27 A szőlőművesek felett volt a
rámátbeli Simei, és a szőlőkben lévő
boros tárházak felett a sifmitbeli Zabdi;
28 Az olajfák és a mezőn való fügefák
művesei felett a gideritbeli Baálhanán;
az olajos tárházak felett Joás;
29 A Sáron mezején legelő barmok felett a sáronbeli Sitrai; a völgyekben legelő barmok felett pedig Sáfát, az Adlai
fia.
30 A tevék felett az Ismáel nemzetéből való Obil; a szamarak felett a
méronótbeli Jehdéja;
31 A juhok felett a Hágárénus Jaziz.
Ezek mindnyájan Dávid király jószágainak gondviselői voltak.
32 Jónatán, a Dávid nagybátyja főtanácsos volt, aki értelmes és írástudó ember volt. Jéhiel, a Hakhmóni fia pedig
a király fiaival volt.
33 Akhitófel is a király tanácsosa volt.
Arkites Khúsai pedig a király barátja.
34 Akhitófel után volt Jójada, a Benája
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fia, és Abjátár; a király hadának fővezére pedig Joáb.

28

Dávid az egész országot egybegyűjtve megjelenti, hogy az Isten
Salamont választotta az ő helyébe. Inti Dávid az országot és Salamont az Isten szolgálatára, és Isten templomának megépítésére, melynek formáját megadta Dávid Salamonnak.

1 Dávid pedig egybehívatta Jeruzsálembe Izrael összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában lévő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, a századosokat, a király minden jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is, udvari szolgáival, a harcosokat minden erős vitézeivel együtt.
2 És felállt Dávid király az ő lábaira, és mondta: Halljátok meg szavamat atyámfiai és én népem! Elvégeztem szívem szerint, hogy az ÚR szövetsége ládájának nyugodalmas házat
csináltassak és a mi Istenünk lábainak
zsámolyt; hozzá is készítettem mindent
az építéshez.
3 De az Isten mondta nekem: Ne te csinálj házat az én nevemnek, mert hadakozó ember vagy, sok vért is ontottál már.
4 Engem választott az Izrael URa Istene az én atyám egész házából, hogy az
Izrael népének királya legyek mindörökké, mert Júdát választotta elöljárónak, és Júda törzsében az én atyám
háznépét; az én atyám fiai közül pedig engem méltóztatott királlyá tenni
egész Izrael felett.
5 És minden fiaim közül (mert az ÚR
sok fiakat adott nekem) Salamont, az
én fiamat választotta, hogy Izrael felett
az ÚR királyságának székében üljön.
6 És mondta nekem: Salamon, a te fiad
építi fel az én házamat és az én udvaraimat, mert én fiamul választottam őt
magamnak, és én is atyja leszek neki;
7 Megerősítem az ő királyságát mindörökké, ha az én parancsolataimat és
ítéleteimet szorgalmasan megtartja,
ahogy e mai napon.
8 Most azért az egész Izraelnek, az ÚR
gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására: őrizzétek s keressétek a ti URatok Istenetek minden pa-

3
2Sám 7,5;
1Kir 5,3;
1Krón 22,8;
4
1Sám
16,12;

6
2Sám 7,13;
2Sám 7,14;
2Krón 1,9;

1 Krónika 28. 29.

9
1Sám 16,7;
1Krón
29,17;
Zsolt 7,10;
Jer 11,20;
Jer 17,10;
Jer 20,12;
Jel 2,23;

rancsolatait, hogy bírhassátok ezt a jó
földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké.
9 Te azért fiam, Salamon, ismerd meg
a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvvel, mert az ÚR
minden szívbe belát és minden emberi
gondolatot jól ért. Hogyha Őt keresed,
megtalálod; ha ellenben elhagyod Őt,
Ő is elhagy téged mindörökké.
10 Most azért, mivelhogy az ÚR választott téged, hogy neki szent házat
építs: légy erős és készítsd el azt.
11 Akkor átadta Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácnak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamráinak, a kegyelem
táblája helyének is formáját,
12 És mindennek formáját, amelyeket
a Szellem adott neki, az ÚR házának
udvarai felől, az Isten háza kincsének
és a szent kincsek számára körös-körül
lévő minden kamrák felől.
13 A papok és léviták csapatainak
háza, az ÚR háza szolgálatának minden munkája és az ÚR háza szolgálatára való minden eszköz felől.
14 Azután aranyat mérték szerint, a
különböző szolgálatok eszközei számára; mértékkel minden ezüst eszközök, és a különböző szolgálatok eszközei számára.
15 Vagyis aranyat mértékkel az arany
lámpatartókra és azok szövétnekeire,
mértékkel minden lámpatartóra és annak szövétnekeire, s az ezüst lámpatartókra mértékkel, a lámpatartóra és
annak szövétnekeire, mindegyik lámpatartó rendeltetése szerint.
16 És aranyat mértékkel, a szent kenyerek asztalai, minden asztal számára, ugyanúgy ezüstöt az ezüstasztalok
számára.
17 A villákra, csészékre és kancsókra
tiszta aranyat; az aranymedencékre is
bizonyos mérték szerint adott aranyat,
minden medencére; és az ezüstmedencékre ezüstöt bizonyos mértékkel, minden medencére.
18 A füstölő oltár számára megtisztított aranyat mérték szerint; aranyat a
szekérnek, azaz a kérubok mintázására, akik kiterjesztett szárnyakkal az ÚR
szövetségének ládáját befedezik.
19 Mindezek az ÚR kezétől írattak

meg, aki engem az egész alkotmány
formájára megtanított.
20 Ezek után mondta Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és
kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az ÚR Isten, az én Istenem
veled lesz, téged el nem hagy, tőled el
sem távozik amíg elvégzed az ÚR háza
szolgálatának minden művét.
21 Íme itt vannak a papok és léviták
csapatai az Isten házának minden szolgálatára, veled lesznek minden munkában készségesen bölcsességgel, a fejedelmek is, és az egész nép minden
dolgaidra nézve.

20
5Móz 31,78;
Józs 1,7;

29

Dávid mind beszéddel, mind a maga
példájával inti az izraelitákat, hogy
az Isten házának építésében segítségére legyenek Salamonnak. Hálákat ad az Istennek, jót kíván Istentől a népnek és a fiának. A nép is hálát ad az Istennek, és miután áldoztak, megerősítik Salamont a királyságban, Sádókot egyenlő akarattal főpappá teszik.
1 Azután mondta Dávid király az
egész gyülekezetnek: Íme, látjátok,
hogy egyedül az én fiamat, Salamont
választotta Isten, aki még gyermek és
gyenge; a munka pedig nagy, mert
nem emberé lesz az a ház, hanem az
ÚR Istené.
2 Én pedig az én Istenem háza számára
teljes tehetségem szerint bőségesen szereztem aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra,
ónixköveket, foglalni való köveket, vörös köveket, különböző színű köveket;
mindenféle drágaköveket; márványköveket is bőséggel.
3 Ezenfelül, mivel nagy kedvem van
az én Istenem házához, ami kincsem,
aranyam és ezüstöm van, odaadom az
én Istenem házának szükségére, azok
mellett, amelyeket a szentház számára szereztem.
4 Háromezer talentum aranyat Ofir
aranyából, és hétezer talentum tiszta
ezüstöt, a házak falainak beborítására.
5 Aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüstre és minden szükségre,
a mesteremberek kezéhez. És ha valaki még szabad akarata szerint adni
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1Tim 1,17;
Jel 5,13;

15
1Móz 23,4;
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akar, töltse meg ma a kezét és adjon az
ÚRnak amit akar.
6 Azért szabad akaratuk szerint adtak
ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izrael nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei.
7 És adtak az Isten házának szükségére ötezer talentum aranyat és tízezer
dárikot; tízezer talentum ezüstöt és tizennyolcezer talentum rezet és százezer talentum vasat.
8 És valakinél drágakövek találtattak, az ÚR házának kincséhez adták,
a gersoniták közül való Jéhiel kezébe.
9 És örvendezett a sokaság, hogy szabad akaratukból adtak, mert tiszta szívükből adakoztak az ÚRnak; Dávid király is nagy örömmel örvendezett.
10 Hálákat adott azért Dávid az ÚRnak
az egész gyülekezet előtt, és mondta
Dávid: Áldott vagy Te, Izraelnek, a mi
atyánknak URa Istene, öröktől fogva
mindörökké!
11 Óh URam, tiéd a nagyság, hatalom,
dicsőség, örökkévalóság és méltóság,
sőt minden, valami a mennyben és a
földön van, tiéd! Tiéd, óh URam, az ország, Te magasztalod fel magad, hogy
minden fejedelmek felett légy!
12 A gazdagság és a dicsőség mind tőled vannak, és Te uralkodsz mindeneken; a Te kezedben van mind az erő,
mind a birodalom; a Te kezedben van
mindenek felmagasztaltatása és megerősíttetése.
13 Most azért, óh mi Istenünk, vallást
teszünk előtted, és dicsérjük a Te dicsőséges nevedet;
14 Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a
szabad akarat szerint való ajándék adására ahogy tettünk? Mert tőled van
minden, és amiket a Te kezedből vettünk, azokat adtuk most neked.
15 Mert mi csak jövevények és zsellérek vagyunk előtted, ahogy a mi atyáink is egyenként; életünk napjai olyanok e földön mint az árnyék, melyben
nincs állandóság.
16 Óh mi URunk Istenünk! mind ez a
gazdagság, amit gyűjtöttünk, hogy neked és a Te szent nevednek házat építsünk, a Te kezedből való, és mindazok
tiéid!
17 Jól tudom, óh én Istenem, hogy Te
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a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből,
nagy jó kedvvel adtam, és látom, hogy
a Te néped is amely itt jelen van, nagy
örömmel, szabad akarata szerint adta
ezeket neked.
18 Óh Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek, a mi atyáinknak URa Istene,
tartsd meg mindörökké a Te néped
szívében a hozzád való ilyen jó akaratát, és irányítsd az ő szívüket feléd!
19 Salamonnak pedig, az én fiamnak
adj tökéletes szívet, hogy a te parancsolataidat, bizonyságtételeidet és rendeléseidet megőrizhesse, s hogy mindazokat megcselekedhesse, s felépíthesse azt a házat, amelyet én megindítottam.
20 És szólt Dávid az egész gyülekezethez: Kérlek, áldjátok a ti URatokat Isteneteket. Áldotta azért az egész gyülekezet az ő atyáik URát Istenét; s leborulva, tisztelték az URat és a királyt.
21 És áldoztak az ÚRnak áldozatokkal, és másnap áldoztak az ÚRnak
egészen égőáldozatokkal, ezer tulkot,
ezer kost, ezer bárányt italáldozataikkal, és sokféle áldozatokkal az egész
Izraelért.
22 S nagy vigasságban ettek és ittak
az ÚR előtt azon a napon. Azután Salamont, a Dávid fiát másodszor is királlyá tették, és felkenték őt az ÚRnak,
hogy legyen fejedelem; Sádókot is fölkenték a főpapságra.
23 És ült Salamon az ÚR székébe, mint
király az ő atyjának, Dávidnak helyében, és mindenben szerencsés volt, mert
az egész Izrael engedelmeskedett neki.
24 A fejedelmek és a hatalmasok, sőt
Dávid király fiai is mindnyájan kezet
adtak, hogy engedelmeskedni fognak
Salamon királynak.
25 És igen felmagasztalta az ÚR Salamont mind az egész Izrael népe előtt,
és olyan királyi méltóságot szerzett
neki, amelyhez hasonló egy királynak
sem volt előtte Izraelben.
26 Így uralkodott Dávid, az Isai fia az
egész Izrael felett.
27 Az idő pedig, amelyben Izrael felett uralkodott, negyven esztendő.
Hebronban uralkodott hét esztendeig,
Jeruzsálemben pedig harmincháromig
uralkodott.
28 És meghalt jó vénségben, életével,

27
2Sám 5,5;
1Kir 2,11;

28
Jób5,25;

1 Krónika 29. - 2 Krónika 1.
gazdagságával és minden dicsőségével megelégedve. És az ő fia, Salamon
uralkodott helyette.
29 Dávid királynak pedig úgy első
mint utolsó dolgai, íme megírattak Sámuel próféta könyvében, Nátán prófé-

ta könyvében, és Gád próféta könyvében;
30 Az ő egész országlásával, hatalmasságával és mindazzal, ami az ő idejében történt vele, Izraellel és a föld minden országaival.

MÁSODIK KRÓNIKA KÖNYVE
Melyben megírják Júda országának növekedését és végét, egészen a babiloni fogságból való visszajövetel esztendejéig. Ebben a könyvben 472 esztendő története lett ös�szefoglalva.
Salamontól Jekoniás fogságáig 401 esztendő,
a babiloni fogság tartott
70 esztendeig,
Cyrus király 1. esztendejében lett a felszabadulás.

1

Salamon király az Istent tiszteli
Gibeonban, ahol Isten megajándékozza
bölcsességgel, gazdagsággal és nagy méltósággal.

1
1Kir 2,46;

3
1Kir 3,4;
1Krón
16,39;
1Krón
21,29;
4
2Sám 6,2;
2Sám 6,17;
1Krón 16,1;
5
2Móz 38,1;

8
1Kir 2,24;
1Krón 28,5;

1 Salamon, a Dávid fia megerősödött
királyságában; és az ő URa Istene vele
volt, és igen felmagasztalta őt.
2 És szólt Salamon Izrael egész népének, ezredeseknek, századosoknak, a
bíráknak és egész Izrael minden elöljáróinak és a családfőknek,
3 Hogy elmenjen Salamon, és vele az
egész gyülekezet a Gibeonban lévő
magaslatra, mert ott volt az Isten gyülekezetének sátra, melyet Mózes, az
ÚR szolgája csinált a pusztában;
4 De Dávid már felvitte az Isten ládáját Kirját-Jeárimból arra a helyre, melyet Dávid készített számára, mert sátrat állított fel számára Jeruzsálemben.
5 A rézoltár azonban melyet Bésaléel,
az Uri fia csinált, aki a Huri fia volt, ott
volt az ÚR sátra előtt; tehát Salamon és
a gyülekezet felkereste azt.
6 És Salamon ott áldozott a rézoltáron
az ÚR előtt, mely a gyülekezet sátrában volt, ezer égőáldozatot áldozott
azon.
7 Azon az éjszakán az Isten megjelent Salamonnak, és mondta neki: Kérj
amit akarsz, hogy adjak neked.
8 És Salamon mondta az Istennek:
Nagy irgalmasságot cselekedtél az én
atyámmal Dáviddal, és engem tettél
királlyá helyette.

9 Most, óh URam Isten, legyen állandó a Te beszéded melyet szóltál az én
atyámnak Dávidnak, mert Te választottál engem királlyá e nép felett, mely
olyan sok mint a föld pora.
10 Most azért adj nekem bölcsességet
és tudományt, hogy a Te néped előtt
mind ki-, mind bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a Te
nagy népedet?
11 Akkor mondta az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szívedben,
és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, vagy a téged gyűlölők lelkét, sem nem kértél magadnak hosszú életet, hanem bölcsességet és tudományt kértél magadnak,
hogy igaz ítéletet tehess az én népemen mely felett királlyá tettelek téged:
12 A bölcsességet és a tudományt
megadtam neked, sőt gazdagságot,
kincset és tisztességet is olyat adok neked, amelyhez hasonló nem volt sem
az előtted, sem az utánad való királyoknak.
13 És visszatért Salamon Jeruzsálembe
a Gibeon hegyéről, a gyülekezet sátra
elől és uralkodott Izraelen.
14 Szerzett Salamon szekereket és lovagokat; és volt neki ezer és négyszáz
szekere és tizenkétezer lovagja, akiket
a szekerek városaiba és Jeruzsálembe a
király mellé helyeztetett.
15 És felhalmozta a király Jeruzsálemben az ezüstöt és aranyat, mint a köveket; a cédrusfákat is felhalmozta, mint
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1Kir 10,28;
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a vadfügefákat, melyek a mezőségen
nagy tömegben vannak.
16 És hoztak Salamonnak Egyiptomból lovakat, mert a király kereskedői
sereggel vették meg a lovakat szabott
áron.
17 És mikor feljöttek, egy szekeret hatszáz ezüst siklusért, egy-egy lovat százötven ezüst siklusért hoztak Egyiptomból; és ugyancsak ők szállították ezeket a hitteusok minden királyainak és
Szíria királyainak.

2

Salamon fel akarja építeni az Isten házát és a maga házát, ezért Tírusz királytól kér cédrusfákat és mesterembereket.
Jutalmat ígér a favágóknak. Tírusz király
mindenben Salamon kedvében jár.

2
1Kir 5,16;

3
1Kir 5,2;
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28,9-11;
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1Kir 8,27;
2Krón 6,18;
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Ésa 66,1;
Jer 23,24;
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5,34-35;
ApCsel
7,49;
ApCsel
17,24;

1 Elvégezte magában Salamon, hogy
az ÚR nevének házat építsen, és magának királyi palotát.
2 És Salamon hetvenezer férfit rendelt
teherhordásra, nyolcvanezer férfit favágásra a hegyen; azokhoz háromezer
hatszáz felügyelőt.
3 És Salamon a tírusbeli Hirám királyhoz küldött, ezt mondva: Ahogy az én
atyámmal Dáviddal cselekedtél, akinek cédrusfákat küldtél, hogy magának házat építsen melyben lakjon;
4 Úgy én, az én URam Istenem nevének akarok házat építeni, hogy neki
szenteljem, és abban füstölő szerekkel
jóillatot gerjesszek, hogy folytonosan
szent kenyerek álljanak előtte, és minden reggel és este égőáldozatot áldozzak szombatnapokon, az új hold napjain, és a mi URunknak Istenünknek
szentelt ünnepeken, melyeket az izraelitáknak örökké cselekedniük kell.
5 A ház pedig amelyet építeni szándékozom, igen nagy lesz, mert a mi Istenünk nagyobb minden isteneknél.
6 De kinek volna annyi ereje, hogy
neki házat csinálhatna? Az ég és az
egek egei be nem foghatják őt, és én is
ki vagyok, hogy neki házat csinálhassak? hanem hogy csak jóillatot tegyenek abban előtte.
7 Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bíborból, veres és kék selyemből; aki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereimmel együtt akik Júdában
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és Jeruzsálemben vannak, akiket az én
atyám, Dávid szerzett.
8 Azonfelül küldj cédrusfákat, fenyőfákat és algumimfákat a Libanonról,
mert tudom, hogy a te szolgáid tudják
a Libanon fáit vágni; és íme az én szolgáim is a te szolgáiddal lesznek.
9 Hogy készítsenek nekem sok fát,
mert a ház amelyet építek nagy és csodálatos lesz.
10 És íme a munkásoknak, a favágóknak, a te szolgáidnak húszezer véka
csépelt búzát és húszezer véka árpát,
húszezer báth bort és húszezer báth
olajat adok.
11 Hírám pedig, Tírusz királya levélben felelt, melyet Salamonnak küldött:
Mivelhogy az ÚR szerette az Ő népét,
azért adott téged nekik királyul.
12 Ismét mondta Hírám: Áldott az Izrael URa Istene, aki mind a mennyet,
mind a földet teremtette; aki ilyen
bölcs, tudós, okos és értelmes fiút
adott Dávid királynak, aki mind az
ÚRnak házat, mind magának királyi
palotát akar építeni.
13 Íme küldtem azért bölcs, tudós
és értelmes férfit, aki az én atyámé,
Húrámé volt;
14 A Dán nemzetségének lányai közül
való asszony fiát (és az ő atyja Tírusz
városából való), aki tud készíteni
aranyból, ezüstből, rézből, vasból, kövekből, fákból, bíborból, kék, fehér és
veres selyemből, és mindenféle metszést metszeni és minden remekművet elkészíteni amelyeket elé adnak, a
te tudós mesterembereiddel és az én
uramnak Dávid királynak, a te atyádnak tudós mestereivel együtt.
15 Azért most amely búzát, árpát,
olajat és bort ígért az én uram, küldje
el az ő szolgáinak;
16 Mi pedig a Libanonon vágunk fát,
amennyire neked szükséged lesz, és
elvisszük azokat szálakon a tengeren
Joppéhoz, és te onnan vitesd Jeruzsálembe.
17 Salamon azért megszámláltatott
minden idegen férfit az Izrael földjén,
az ő atyjának Dávidnak megszámláltatása után, és százötvenezret, és még
háromezret és hatszázat találtak.
18 És azok közül választott hetvenezer
teherhordót, a hegyen pedig favágásra nyolcvanezret; pallérokul, akik a né-

12
1Móz 1,2;
2Móz
20,11;
Zsolt 33,6;
Zsolt 96,5;
Zsolt
102,26;
Zsolt
124,8;
Zsolt
136,5-6;
ApCsel
4,24;
ApCsel
14,15;
Jel 10,6;

15
2Krón 2,10;

17
1Kir 5,15;
1Krón 22,2;

2 Krónika 2. 3. 4.
pet szorgalmaztassák, háromezer hat- 13 Úgy, hogy a kérubok szárnyai húsz
singnyire voltak kiterjesztve; lábaikon
százat rendelt.
álltak, és arcuk befelé fordulva.
Ebben a részben megírják a templom 14 Azonfelül függönyt is csináltatott,
helyét, építésének idejét és annak ré- kék és piros bíborból, vörös és fehér
szeit, hogy miből és milyen alakú, formá- selyemből, melyre kérubokat csináltatott.
jú legyen.
15 Két oszlopot is csináltatott a ház
1 Salamon elkezdte építtetni az ÚR há- előtt, amelyek hossza harmincöt sing
zát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, volt, és felül mindegyikre gömböt,
amely Dávidnak, az ő atyjának meg- amely öt sing volt.
mutattatott, azon a helyen melyet Dá- 16 És láncokat is csináltatott mint a belvid a jebuzeus Ornán szérűjén készí- ső részben, és az oszlopok tetejére helyeztette; és száz gránátalmát is csináltett.
2 Az építést pedig a második hónap tatott, és a láncokba helyeztette.
második napján kezdte el, királyságá- 17 És ezeket az oszlopokat felállította a templom előtt: egyiket jobb felől,
nak negyedik esztendejében.
3 És ilyen alapot vetett Salamon az Is- a másikat bal felől. És a jobb felől vaten házának építésénél: hosszúsága a lót Jákinnak, a bal felől valót pedig Borégi mérték szerint hatvan sing volt, áznak nevezte.
szélessége húsz sing.
Ebben a részben megírják az égőáldo4 És a tornác a templom hosszában a
zat oltárának, az öntött medencének, a
ház szélessége szerint húsz sing volt, a
magassága pedig százhúsz sing; és be- lámpatartóknak, asztaloknak, a templom
körül való tornácoknak, a két nagy oszlopborította azt belül tiszta arannyal.
5 A nagy házat pedig kibéleltette fe- nak és egyéb eszközöknek elkészítését.
nyőfákkal, és finom arannyal borította be, melyre pálmafákat és láncokat 1 Rézoltárt is csináltatott, melynek
hosszúsága húsz sing, szélessége is
metszetett.
6 És a házat ékességül drágakövekkel húsz sing, magassága pedig tíz sing
borította be, és az arany Párvaimból volt.
2 Öntött tengert is csináltatott, mely
való arany volt.
7 És beboríttatta a ház gerendáit, aj- egyik szélétől fogva a másik széléig tíz
tómellékeit, falait és annak ajtajait is sing volt, körös-körül kerek, és öt sing
arannyal; és a ház falaira kérubokat magas, és harminc sing zsinór érte be
a kerületét.
metszetett.
8 Megcsináltatta a szentek szentjét is, 3 Az alatt ökör alakok voltak körös-kömelynek hosszúsága a nagy ház szé- rül, tíz egy singnyire, amelyek kört allességével arányban húsz sing, széles- kottak a tenger körül; az ökör alakok
sége is húsz sing volt, és beboríttatta két sorban voltak, ugyanabból az önazt hatszáz talentum finom arannyal. tésből öntve.
9 A szegek súlya ötven arany siklus 4 Tizenkét ökrön állt; három északvolt. A felső helyiségeket is beboríttat- ra fordulva, három nyugatra, három
délre és három napkeletre, és a tenger
ta arannyal.
10 És a szentek szentjébe csináltatott felül volt rajtuk, hátuk pedig mind bekét kérubot is, szoborműveket, és be- felé.
5 Vastagsága egy tenyérnyi volt, és kaborították azokat arannyal.
11 A kérubok szárnyainak hosszúsága rimája olyan, mint a pohár ajka, vagy
húsz sing volt; egyik szárnya öt sing, a liliom virága; és háromezer báth fért
és a ház falát érintette; a másik szár- bele.
nya is öt sing, és a másik kérub szár- 6 Továbbá tíz mosdómedencét csináltatott, és ötöt helyeztetett jobb kéz fenyát érintette.
12 A másik kérub szárnya is, amely öt lől, ötöt pedig bal kéz felől, hogy azoksing volt, a ház falát érintette; a má- ban mossanak, mossák azt, ami áldosik szárnya pedig amely ismét öt sing zatra való; a tenger pedig azért volt,
volt, a másik kérub szárnyát érintette. hogy abban mosakodjanak a papok.
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3
1
1Krón
21,18;
1Krón
21,26;

2
1Kir 6,1;

14
Mt 27,51;

15
1Kir 7,15;
Jer 52,21;

4

8
1Kir
6,19-20;

2
2Móz
30,18-21;
1Kir 7,23;

6
1Kir 7,38;

2 Krónika 4. 5.
7
1Kir
7,48-49;

19
1Kir 7,48;

7 Csináltatott tíz arany lámpatartót is
az utasítás szerint, és elhelyeztette a
templomban, ötöt jobb kéz felől, ötöt
bal kéz felől.
8 Csináltatott tíz asztalt is, amelyeket
elhelyeztetett a templomban, ötöt jobb
kéz felől, ötöt bal kéz felől; csináltatott
száz aranymedencét is.
9 Megcsináltatta a papok udvarát is, és
a nagy tornácot; és ajtókat a tornácra,
és azok ajtajait rézzel borította be.
10 A tengert pedig jobb kéz felől helyeztette el napkeletre, déllel szemben.
11 Húrám fazekakat, lapátokat és
medencéket is csinált. És elvégezte
Húrám a művet, amelyet csinálnia kellett Salamon királynak az Isten házához;
12 Tudniillik a két oszlopot és a két kerek gömböt a két oszlop tetejére, és a
két hálót a két kerek gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetején voltak.
13 És négyszáz gránátalmát a két hálóra; két sor gránátalmát minden hálóba
a két kerek gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetején voltak.
14 Csinált talpakat is, és azokra mosdómedencéket.
15 Egy tengert és tizenkét ökröt az alá.
16 Fazekakat, lapátokat és villákat.
Mindezeket az eszközöket Húrám, az
ő atyja, tiszta rézből csinálta Salamon
királynak az ÚR háza számára.
17 A Jordán mezején öntette azokat a
király az agyagos földben, Szukkót és
Seredáta között.
18 Mindezeket az eszközöket Salamon
nagy mennyiségben csináltatta, mert
nem nézték a réz súlyát.
19 És Salamon megcsináltatott minden
egyéb felszerelést is, mely az Isten házához szükséges volt: az aranyoltárt és
az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak.
20 A lámpatartókat és azok szövétnekeit is tiszta aranyból, hogy azok rendeltetésük szerint a szentek szentje
előtt égjenek.
21 Azok virágait, szövétnekeit és
hamvvevőit is aranyból, és pedig finom aranyból.
22 És az ollókat, medencéket, kanalakat és tömjénezőket tiszta aranyból, és
a ház kapuját, a szentek szentjéhez való
bejárat belső ajtóit és a templom házának belső ajtóit aranyból.
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5

Salamon egybehívja a papokat és a nép
fejedelmeit, az Isten ládáját Sionból
a legszentségesebb helyre viszi. A sátrat is elhozatja a szent edényekkel együtt
Gibeonból az Isten házának kincsei közé,
ahol az Isten az Ő jelenlétének látható jelét adja.

1 És az egész mű elkészült, amelyet Salamon király csinált az ÚR házához. És
bevitte Salamon Dávidtól, az ő atyjától
az Istennek szentelt dolgokat, az ezüstöt, aranyat és az összes edényeket,
és elhelyezte azokat az Isten házának
kincsei közé.
2 Akkor Salamon összegyűjtötte Izrael
véneit, a nemzetségek összes fejedelmeit és Izrael háza népének fejedelmeit Jeruzsálembe, hogy felvigyék az ÚR
szövetségének ládáját a Dávid városából, amely a Sion.
3 És felgyűltek Izrael minden férfiai a
királyhoz a hetedik hónak ünnepén.
4 Mikor pedig Izrael vénei mindnyájan eljöttek: a léviták felvették a ládát.
5 És felvitték a ládát, a gyülekezet sátrát és minden szent edényeket, amelyek a sátorban voltak; felvitték azokat
a papok és léviták.
6 Salamon király pedig és az Izrael
egész gyülekezete amely hozzá gyűlt,
a láda előtt ment, áldozva juhokkal
és ökrökkel, amelyek sokaságuk miatt meg sem számláltathatnának, sem
meg nem irattathatnának.
7 És a papok bevitték az ÚR szövetségének ládáját a helyére, az Isten házának belső részébe, a szentek szentjébe,
a kérubok szárnyai alá.
8 A kérubok pedig kiterjesztették szárnyaikat a láda felett, és befedezték a
kérubok a ládát és annak rúdjait felülről.
9 Azután kijjebb vonták annak rúdjait
úgy, hogy a rudak végei láthatók voltak a ládán kívül a legbelső rész felől,
de kívülről nem voltak láthatók. És ott
volt mind e mai napig.
10 Nem volt egyéb a ládában, hanem
csak Mózes két táblája, melyeket ő a
Hóreb hegyén tett abba, amikor az ÚR
szövetséget kötött Izrael fiaival, mikor
kijöttek Egyiptomból.
11 Mikor pedig a papok kijöttek a
szenthelyből, (mert a papok, akik ott
voltak, mindnyájan megszentelték

1
1Kir 7,51;

2
1Kir 8,1;
1Krón
15,12;
2Krón 1,4;

2 Krónika 5. 6.
magukat, és akkor nem kellett megtartaniuk a sorrendjüket,
12 Azért az énekes léviták mind
amennyien voltak, Asáf, Hémán,
Jedutun, az ő fiaik és testvéreik fehér
ruhákban, cimbalmokkal, lantokkal és
citerákkal napkelet felől az oltárnál álltak, és velük százhúsz kürtölő pap;
13 Mert a kürtölőknek és éneklőknek egyenlően tisztük volt zengeni az
ÚR dicséretére és tiszteletére.) És mikor nagy fennszóval énekeltek kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérve az URat,
hogy Ő igen jó és örökkévaló az Ő irgalmassága: akkor a ház, az ÚR háza
megtelt köddel,
14 Annyira, hogy meg sem állhattak a
papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az ÚR dicsősége töltötte be az
Isten házát.

6

Ebben a részben Salamon király hálákat ad az Úr Istennek és könyörög neki
az új templomban, hogy a zsidók és egyéb
nemzetek könyörgését hallgassa meg, amit
akár a templomban, vagy máshol a város
felé, és a templom felé arccal fordulva kérnek az Istentől.

3
1Kir
8,14-15;

7
2Sám 7,2;
1Kir 8,17;
1Krón 17,1;
1Krón 28,2;

1 Akkor mondta Salamon: Az ÚR
mondta, hogy Ő homályban lakozik.
2 Én pedig lakóházat építettem neked,
helyet ahol örökké lakozz.
3 Azután megfordult a király és megáldotta Izrael egész gyülekezetét; és Izrael egész gyülekezete felállt.
4 És mondta: Áldott az Izrael URa Istene, aki az Ő szája által szólt az én
atyámnak, Dávidnak, és hatalmas kezeivel beteljesítette, ezt mondva:
5 Attól a naptól fogva amelyen kihoztam az én népemet Egyiptom földjéből, soha nem választottam egyetlen várost sem az Izrael minden nemzetségei közül, hogy házat építsenek,
amelyben az én nevem legyen, sem
férfit nem választottam, hogy az én népemnek, Izraelnek vezére legyen.
6 Hanem Jeruzsálemet választottam,
hogy az én nevem abban legyen, és
Dávidot választottam, hogy vezére legyen az én népemnek, Izraelnek.
7 Az én atyámnak, Dávidnak szívében volt, hogy házat építsen az Izrael
URának Istenének,

8 De az ÚR azt mondta Dávidnak az
én atyámnak: Mivel szívedben eltökélted, hogy az én nevemnek házat építs,
jól tetted, hogy a szívedben ezt elvégezted;
9 Mégis nem te építesz házat nekem,
hanem a te fiad, aki a te ágyékodból
származik, ő épít az én nevemnek házat.
10 És beteljesítette most az ÚR az Ő beszédét amelyet szólt, mert felkeltem az
én atyám Dávid helyett, és Izrael királyi székébe ültem, ahogy megmondta
az ÚR; és felépítettem a házat az Izrael
URa Istene nevének.
11 És abba helyeztem a ládát, amelyben az ÚR szövetsége van, melyet az
Izrael fiaival szerzett.
12 És odaállt Salamon az ÚR oltára elé,
Izrael egész gyülekezetével szemben,
és kiterjesztette kezeit.
13 Salamon pedig egy széket csináltatott rézből, amelyet a tornác közepén
helyeztetett el, melynek hossza öt sing,
szélessége is öt sing, magassága pedig
három sing volt. Felállt abba, és térdeire esve az egész Izrael gyülekezete előtt, kezeit az ég felé kiterjesztette,
14 És mondta: Óh Izrael URa Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem
mennyben, sem földön, aki megtartod
a Te fogadásodat és irgalmasságodat a
Te szolgáidhoz, akik teljes szívvel járnak előtted!
15 Aki megtartottad amit szóltál a Te
szolgádnak, az én atyámnak Dávidnak; mert Te magad szóltál és kezeiddel beteljesítetted, ahogy e mai napon
látszik.
16 Most azért, óh Izrael URa Istene,
tartsd meg amit a Te szolgádnak Dávidnak, az én atyámnak ígértél, ezt
mondva: Nem fogy el előttem a te magodból való férfi, aki Izrael királyi székében üljön; csakhogy a te fiaid őrizzék meg az ő útjukat, hogy az én törvényemben járjanak, ahogy te előttem
jártál.
17 Most azért, óh Izrael URa Istene, bizonyosodjon meg a Te beszéded, melyet szóltál a Te szolgádnak Dávidnak!
18 (Vagy lakozhat-e valósággal az Isten e földön az emberek között? Íme az
egek és az egek egei be nem foghatnak
téged, mennyivel kevésbé ez a ház,
amelyet én építettem.)
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12
1Kir 8,22;

14
2Móz
15,11;
5Móz 4,39;
5Móz 7,9;

15
1Krón 22,9;

16
2Sám 7,12;
1Kir 2,4;
1Kir 8,25;
Zsolt
132,12;

18
1Kir 8,27;
2Krón 2,6;
Ésa 66,1;
ApCsel
7,49;

2 Krónika 6.

22
1Kir 8,31;

24
1Kir 8,33;

26
1Kir 8,35;

28
2Krón 20,9;

29
1Kir 8,38;

19 És tekints a Te szolgád könyörgésére és imádságára, óh én URam Istenem, meghallgatva kiáltását és könyörgését, amellyel a Te szolgád előtted könyörög!
20 Hogy a Te szemeid éjjel és nappal
figyeljenek erre a házra, erre a helyre, amelyről azt mondtad, hogy nevedet abba helyezed, meghallgatva a Te
szolgád könyörgését, amikor ezen a
helyen könyörög.
21 Hallgasd meg azért a Te szolgádnak
és a Te népednek, Izraelnek könyörgését, amikor könyörögni fognak ezen
a helyen; hallgasd meg a Te mennyei
lakhelyedből, és meghallgatva őket,
légy kegyelmes!
22 Mikor valaki vétkezik felebarátja ellen, és esküre kötelezik, hogy megesküdjön, és ő ide jön, megesküszik oltárod előtt ebben a házban,
23 Te hallgasd meg a mennyből és
vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a Te
szolgáid között, az istentelent megbüntetve, fejére fordítva az ő útját; és
az igazat megigazítva, megfizetve neki
az ő igazsága szerint.
24 Mikor pedig megverettetik a Te néped, az Izrael az ő ellenségeitől, mivel
vétkeztek ellened; és hozzád megtérve
vallást tesznek a Te nevedről, könyörögnek és imádkoznak előtted ebben a
házban:
25 Te hallgasd meg a mennyből, és bocsásd meg a Te népednek, az Izraelnek
bűnét, és hozd vissza őket erre a földre, amelyet adtál nekik és az ő atyáiknak.
26 Mikor az ég berekesztetik és nem
lesz eső, mivel vétkeztek ellened; és
imádkozni fognak ezen a helyen, és
vallást tesznek a Te nevedről és megtérnek bűneikből, mert Te sanyargatod őket:
27 Te hallgasd meg a mennyből, és
légy kegyelmes a Te szolgáidnak és
a Te népednek, az Izraelnek; miután
megtanítod őket az igaz útra, amelyen
járjanak; és adj esőt a Te földedre, amelyet örökségül adtál a Te népednek.
28 Ha éhség lesz a földön, ha döghalál, aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha
az ő ellensége szorongatja az ő birodalmának földjében; ha bármiféle csapás
és nyomorúság jön rájuk:
29 Akkor aki könyörög és imádkozik,
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legyen az bárki; vagy a Te néped, az
Izrael, ha elismeri ki-ki az ő csapását
és fájdalmát, és kiterjeszti kezeit ebben
a házban:
30 Te hallgasd meg a mennyből, a Te
lakhelyedből és légy kegyelmes, és
kinek-kinek fizess az ő útjai szerint,
ahogy az ő szívét megismerted, mert
egyedül csak Te ismered az emberek
fiainak szívét;
31 Hogy féljenek téged, járva a Te útjaidon amíg e föld színén élnek, amelyet
a mi atyáinknak adtál.
32 Sőt még az idegent is, aki nem a Te
néped, az Izrael közül való, ha eljön
messze földről a Te nagy nevedért és a
Te hatalmas kezedért, és a Te kiterjesztett karodért, mikor idejön és könyörög ebben a házban:
33 Te hallgasd meg a mennyből, a Te
lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád,
hogy a föld minden népei megismerjék a Te nevedet, és tiszteljenek téged
úgy mint a Te néped, az Izrael, és ismerjék meg, hogy a Te nevedről neveztetik ez a ház amelyet építettem.
34 Ha a Te néped hadba megy ki az ő
ellensége ellen azon az úton, amelyen
elbocsátod őket; ha könyörögnek, hozzád fordulva e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé,
amelyet a Te nevednek építettem:
35 Te hallgasd meg az égből az ő könyörgésüket és imádságukat, és szerezz nekik igazságot.
36 Ha vétkeznek ellened (mert nincs
ember, aki nem vétkezne) és megharagudva rájuk, az ellenség kezébe adod
és őket fogságba viszik azok, akiktől
megfogattak, messze földre vagy közelre,
37 És ha az idegen földön, ahol fogva
tartatnak, magukba szállnak, és megtérve, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk;
38 És megtérnek hozzád teljes szívükből és teljes lelkükből az ő fogságuk
földjében, ahol őket fogva tartják, és
könyörögnek hozzád az ő földjük útja
felé fordulva, amelyet adtál az ő atyáiknak, és e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a Te
nevednek építettem:
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39 Hallgasd meg akkor az ő könyörgésüket és imádságukat a mennyből, a
Te lakhelyedről, és szerezz nekik igazságot, és bocsásd meg a Te népednek,
hogy vétkezett ellened.
40 Most azért, óh én Istenem, legyenek
a Te szemeid nyitva és füleid legyenek
figyelmesek a könyörgésre ezen a helyen.
41 És most kelj fel, óh ÚR Isten, a Te
nyugodalmadba, Te és a Te hatalmasságod ládája! A Te papjaid, óh ÚR Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és
a Te szentjeid örvendezzenek a jóban.
42 Óh ÚR Isten, ne utáld meg a Te felkenetett királyod arcát; emlékezz meg
Dávidhoz, a Te szolgádhoz való nagy
irgalmasságaidról!

7

Salamon király sok áldozattal megszenteli az Úr házát, és miután megtartották a sátoros ünnepeket, amit megszentelt,
elbocsátotta a népet haza.

1
1Kir
8,10-11;
2Krón
5,13-14;

1 És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szállt le az égből, és megemésztette az egészen égőáldozatot és
az áldozatokat, és az ÚR dicsősége betöltötte a házat,
2 Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az ÚR házába, mert az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát.
3 És Izrael fiai mindnyájan látták, amikor alászállt a tűz és az ÚR dicsősége a
házra, és arccal leborultak a föld felé a
padlózatra, és imádták és tisztelték az
URat, ezt mondva: Mert Ő jó és az Ő kegyelme mindörökké megmarad!
4 A király pedig és az egész nép áldozatokat áldoztak az ÚR előtt.
5 Salamon király huszonkétezer ökörrel és százhúszezer juhval áldozott; és
így szentelte fel az Isten házát a király
és az egész nép.
6 A papok pedig foglalatosak voltak az ő tisztükben; a léviták is az ÚR
minden zengő szerszámaival, amelyeket Dávid király készíttetett, hogy az
URat dicsérjék (mert örökkévaló az Ő
irgalmassága) a Dávid dicséreteivel,
amelyet kezükbe adott; a papok pedig
trombitáltak velük szemben, amíg az
egész Izrael ott állt.
7 És felszentelte Salamon a középső
udvart, amely az ÚR háza előtt volt;
mert ott szerzett égőáldozatokat és há-

laadó áldozatok kövérjeit, mert a rézoltárra, amelyet Salamon készíttetett,
nem fért az égőáldozat, a minha és a
kövérje.
8 És Salamon ünnepet szerzett ebben
az időben hét napig, és vele együtt az
egész Izrael, nagy gyülekezet, mely
összegyülekezett Hámáttól fogva az
Egyiptom patakjáig.
9 A nyolcadik napon pedig gyülekezést tartottak, mert az oltár felszentelését hét napon át végezték, és az ünnepet is hét napon.
10 A hetedik hónap huszonharmadik napján elbocsátotta a népet sátraikba, vígan és megelégedve mindazon
jók felett, amelyeket az ÚR Dáviddal,
Salamonnal és az Ő népével, Izraellel
cselekedett.
11 És Salamon bevégezte az ÚR házát
és a királyi palotát, és mindazt, amit
szívében elhatározott Salamon, hogy
megcsinál az ÚR házában és a maga
házában; szerencsésen bevégezte.
12 Megjelent pedig az ÚR Salamonnak
azon az éjjelen, és mondta neki: Meghallgattam a te könyörgésedet, és ezt
a helyet áldozat házául választottam
magamnak.
13 Íme amikor az eget bezárom, hogy
ne legyen eső; és amikor parancsolok a
sáskának, hogy megeméssze a földet;
vagy amikor döghalált bocsátok az én
népemre:
14 És az én népem, amely nevemről
neveztetik, megalázza magát, könyörög és keresi az arcomat, és megtér az
ő gonosz útjáról: én is meghallgatom
őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.
15 Most már nyitva lesznek az én szemeim, és füleim figyelmesek lesznek
ezen a helyen a könyörgésre.
16 Most választottam és megszenteltem ezt a házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek
az én szemeim és az én szívem mindenkor.
17 És ha előttem jársz ahogy Dávid a te
atyád járt, úgy cselekedve mindenekben ahogy megparancsoltam neked,
és az én rendeléseimet és törvényemet
megtartod:
18 Megerősítem a királyságod trónját, ahogy megígértem Dávidnak a te
atyádnak, ezt mondva: Nem fogy el a
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nemzetségedből való férfi az Izrael királyi székéből.
19 De hogyha elszakadtok, rendeléseimet és parancsaimat, amelyeket elétek adtam elhagyjátok, és elmenve idegen isteneknek szolgáltok és azok előtt
meghajoltok:
20 Kiszaggatom őket az én földemből
amelyet nekik adtam: és ezt a házat
amelyet az én nevemnek szenteltem,
elvetem arcom elől; tanulságul és példabeszédül adom őket minden nemzetségnek.
21 És ezen a házon, amely felséges
volt, minden elmenő álmélkodni fog,
és azt mondja: Miért cselekedett így az
ÚR ezzel az országgal és ezzel a házzal?
22 És azt felelik: Azért mert elhagyták
az atyáik URát Istenét, aki kihozta őket
Egyiptom földjéből, és idegen isteneket választottak maguknak, azokat
imádták és azoknak szolgáltak; azért
hozta rájuk mindezt a veszedelmet.

8

Lásd meg e rész summáját az 1Kir.9ben.

1
1Kir 9,10;

6
1Kir 7,2-12;
1Kir 9,15;

1 Húsz esztendő múlva, ami alatt Salamon felépítette az ÚR házát és a maga
palotáját:
2 Azokat a városokat amelyeket Hirám
adott Salamonnak, megépítette Salamon és Izrael fiait telepítette oda.
3 Azután Salamon elment HámátSobába és azt hatalmába kerítette.
4 És a pusztában felépítette Tádmort,
és minden kincstartó városokat, amelyeket Hámátban épített.
5 Azonfelül mind a felső, mind az alsó
Bethoront felépítette és megerősített
városokká tette kőfalakkal, kapukkal
és zárakkal.
6 És Baalátot és a tárházak minden városait, amelyek Salamonéi voltak, a
szekerek és a lovagok minden városait; és mindent amihez Salamonnak
kedve volt, megépítette Jeruzsálemben, a Libanonon és az ő egész birodalmának földjén.
7 Mindazt a népet amely megmaradt a hitteusok közül, az emoreusok,
perizeusok, hivveusok és a jebuzeusok
közül, akik nem az Izrael közül valók;
8 Hanem azok fiai közül akik azon a
földön utánuk maradtak, akiket az Iz462

rael fiai ki nem irthattak, azokat Salamon adófizetőkké tette mind e mai napig.
9 De az Izrael fiai közül Salamon senkit nem tett szolgává az ő külső dolgaiban, mert ezek hadakozó férfiak voltak, és az ő hadnagyainak vezérei, szekerei és lovagjai vezérei.
10 Azok, a Salamon király seregeinek
vezérei, kétszázötvenen voltak, akik
uralkodtak a népen.
11 És felvitette Salamon a fáraó lányát a Dávid városából a házba amelyet neki építtetett, mert ezt mondta:
Nem lakhat az én feleségem az Izrael
királyának, Dávidnak házában, mert
szentséges hely az, mivel az ÚR ládája abba vitetett.
12 Akkor égőáldozatokat áldozott Salamon az ÚRnak az ÚR oltárán, amelyet a tornác előtt rakatott;
13 Hogy mindennap áldozzanak azon
Mózes parancsolata szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain, és
évenként a főünnepeken háromszor;
tudniillik a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok
ünnepén.
14 És elrendelte atyjának, Dávidnak
rendelése szerint a papok tisztét az ő
szolgálatukban, a lévitákat is az ő tisztük szerint, hogy dicsérjék az Istent és
naponként szolgáljanak a papok mellett; az ajtónállókat is, az ő csoportjaik szerint minden kapuhoz, mert így
volt az Isten emberének, Dávidnak parancsa.
15 És nem tértek el a király parancsától, amelyet a papoknak és lévitáknak
parancsolt minden dolog és a kincsek
felől.
16 Így végződött be Salamon minden
munkája attól a naptól, amikor az ÚR
házának fundamentumát letették, annak befejezéséig, amikor immár az ÚR
háza elkészült.
17 Azután elment Salamon Esiongáberbe és Elótba, amely a tenger partján, Edom földjén volt.
18 És Hirám az ő szolgái által küldött
neki hajókat és szolgákat, akik jártasak
voltak a tengeren, akik a Salamon szolgáival együtt mentek Ofirba, ahonnan
négyszázötven talentum aranyat hoztak, és vitték Salamon királynak.
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Lásd meg e rész summáját az 1Kir.10- nek. Ezekhez hasonlókat nem láttak
ben, mert ugyanarról a dologról szól.
azelőtt Júda országában.
12 Salamon király pedig mindent
1 A Séba királyné asszonya pedig hall- adott Séba királyné asszonyának, amit
va Salamon hírét, eljött Jeruzsálembe, csak kívánt és kért tőle, azonkívül amit
hogy nehéz kérdésekkel megkísértse ő a királynak hozott. Azután megtért
Salamont; igen nagy sereggel és tevék- és ment az ő földjébe mind ő, mind az
kel, amelyek fűszereket, igen sok ara- ő szolgái.
nyat és drágaköveket hoztak; és Sala- 13 Az arany mértéke pedig, amely eszmonhoz ment, és beszélt vele minden- tendőnként bejött Salamonnak, hatszázhatvanhat talentum arany volt,
ről, amelyek a szívén voltak.
2 És Salamon megfelelt minden beszé- 14 Azonkívül amit a kalmárok és kedére, mert semmi sem volt Salamon reskedők hoztak; de még Arábia minelől elrejtve, amelyet meg nem mond- den királyai és annak a földnek fejedelmei is hoztak aranyat és ezüstöt Sahatott volna neki.
3 És mikor látta Séba királyné asszo- lamonnak.
nya Salamon bölcsességét, és a házat 15 És Salamon király kétszáz pajzsot
csináltatott vert aranyból, minden
amelyet építtetett;
4 És az ő asztalának étkeit, szolgáinak pajzsra hatszáz vert aranysiklus ment
lakását és hivatalnokainak állását és fel.
öltözékeiket, pohárnokait és azoknak 16 Háromszáz kerek pajzsot is vert
öltözékeit, és az ő áldozatát, amellyel aranyból; minden pajzsra háromszáz
az ÚR házában áldozott: a lélegzete is aranysiklus ment, amelyeket a király
a Libanon erdejének házába helyezteelállt.
5 És mondta a királynak: Mind igaz tett.
volt, amit hallottam az én lakóföldem- 17 És a király egy nagy királyi széket
ben a te dolgaidról és bölcsességedről; csináltatott elefántcsontból, és beborít6 De hinni sem akartam azoknak be- tatta azt finom arannyal.
szédeit, amíg én magam el nem jöttem 18 Hat lépcsője volt a széknek, és
és szemeimmel nem láttam. És íme a aranyzsámolya a székhez erősítve, és
felét sem beszélték el nekem a te böl- támaszai voltak mindkét oldalon az
csességed nagyságának; felülmúltad a ülés mellett, és két oroszlán állt a karok mellett.
hírt amelyet hallottam.
7 Boldogok az embereid és boldogok 19 És tizenkét oroszlán állt ott a hat
ezek a te szolgáid akik szüntelen előt- lépcsőn mindkét oldalán. Soha sented állnak, hogy hallhatják a bölcsessé- ki nem csinált olyat egyetlen országban sem.
gedet!
8 Legyen áldott a te URad Istened, aki 20 És Salamon király összes ivóedétéged annyira szeretett, hogy az Ő szé- nyei aranyból voltak; a Libanon erdő
kébe helyezett, hogy a te URad Iste- házának is összes edényei tiszta aranyned királya legyél; mivel a te Istened ból voltak; nem volt az ezüstnek semszerette Izraelt, hogy megerősítse őt mi becsülete a Salamon idejében;
mindörökké, azért tett téged királ�- 21 Mert hajói voltak a királynak, amelyá felettük, hogy ítéletet és igazságot lyek Társisba jártak a Hirám szolgáival együtt. Minden három esztendőszolgáltass.
9 És adott a királynak százhúsz talen- ben egyszer mentek a hajók Társisba,
tum aranyat, és igen sok fűszert és drá- ahonnan aranyat, ezüstöt, elefántcsongaköveket. Nem is volt több olyan fű- tot, majmokat és pávákat hoztak.
szer mint amilyet Séba királyné asszo- 22 És felülmúlta Salamon király e föld
minden királyait gazdagságban és bölnya adott Salamon királynak.
10 És Hirám szolgái is, és Salamon csességben.
szolgái is, akik aranyat hoztak Ofirból; 23 És e föld minden királyai szembe
kívántak lenni Salamonnal, hogy hallalgumimfát és drágaköveket hoztak.
11 És az algumimfából a király lépcső- hassák a bölcsességét, amelyet Isten
ket csinált az ÚR házába és a király há- adott a szívébe.
zába, citerákat és lantokat az éneklők- 24 És azok mindnyájan ajándékot vit463
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tek neki, arany- és ezüstedényeket, ruhákat, fegyvert, fűszereket, lovakat és
öszvéreket esztendőnként.
25 És Salamonnak négyezer lóistállója,
szekerei és tizenkétezer lovagja volt,
akiket a szekerek városaiba és a király
mellé helyezett Jeruzsálemben.
26 És uralkodó volt minden király felett az Eufrátesz folyóvíztől a filiszteusok földjéig és az Egyiptom határáig.
27 És a király olyanná tette Jeruzsálemben az ezüstöt mint a köveket, és
a cédrusfákat úgy elszaporította mint
a vadfügefákat, amelyek a mezőségen
növekednek bőséggel.
28 Hordtak pedig Salamonnak lovakat
Egyiptomból és minden földről.
29 Salamon egyéb dolgai, úgy az elsők
mint az utolsók, vagy nem írattak meg
Nátán próféta könyvében, és a silóbeli Ahija próféciájában, és Jehdó prófétának Jeroboám ellen, a Nébát fia ellen
írt látásaiban?
30 És Salamon Jeruzsálemben az egész
Izrael felett negyven esztendeig uralkodott.
31 És elaludt Salamon az atyáival
együtt, és eltemették őt az ő atyjának,
Dávidnak városában, és fia, Roboám
uralkodott helyette.

10
1
1Kir 12,1;
2
1Kir 11,40;

Lásd meg e rész summáját az
1Kir.12-ben.

1 Elment Roboám Sikembe, mert
Sikembe gyűlt az egész Izrael, hogy őt
királlyá válasszák.
2 És amikor ezt meghallotta Jeroboám,
a Nébát fia, aki akkor Egyiptomban
volt, mert oda futott Salamon király
elől, visszatért Jeroboám Egyiptomból.
3 És hozzáküldve, elhívatták őt. Eljött
azért Jeroboám és az egész Izrael, és
szóltak Roboámnak, ezt mondva:
4 Atyád igen kemény igát vetett ránk,
de te most könnyebbítsd meg atyád
kemény szolgálatát és az ő nehéz igáját amelyet ránk vetett, és szolgálunk
neked.
5 És mondta nekik: Harmadnapig gondolkodom róla, azután gyertek hozzám.
Elment azért a nép.
6 És tanácskozott Roboám király a vén
emberekkel, akik Salamon előtt, az ő
atyja előtt álltak életében, ezt mond464

va: Mit tanácsoltok, mit válaszoljak e
népnek?
7 És azok így szóltak: Ha javára leszel
ennek a népnek, s kedvezel nekik és jó
szóval beszélsz hozzájuk, akkor szolgáid lesznek mindenkor.
8 De ő megvetette a vének tanácsát,
amelyet tanácsoltak neki, és tanácsot
tartott az ifjakkal, akik vele nevelkedtek fel és neki udvaroltak.
9 És mondta azoknak: Ti milyen tanácsot adtok, hogy választ adjunk e népnek, akik nekem így szóltak: Könnyebbítsd meg az igát amelyet atyád vetett
ránk.
10 Akkor feleltek az ifjak akik vele
együtt növekedtek, ezt mondva: Így
szólj a népnek, amely neked szólva azt
mondja: Atyád igen súlyossá tette a mi
igánkat, te pedig könnyebbítsd meg
nekünk; így szólj nekik: Az én legkisebb ujjam erősebb atyám derekánál;
11 Most azért, ha az én atyám nehéz
igát vetett rátok, én még nehezebbé teszem igátokat; ha az én atyám ostorral
vert titeket, én skorpiókkal.
12 És elment Jeroboám és az egész nép
Roboámhoz harmadnap, ahogy a király meghagyta, ezt mondva: Gyertek
hozzám harmadnapon.
13 És a király kemény választ adott nekik, megvetve Roboám király a vének
tanácsát.
14 És az ifjak tanácsa szerint szólt nekik, ezt mondva: Ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt; ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal.
15 És a király nem hallgatta meg a népet, mert ezt az Isten fordította így,
hogy megerősítse az ÚR az Ő szavát, amelyet szólt a silóbeli Ahija által
Jeroboámnak, a Nébát fiának.
16 Mikor pedig az egész Izrael látta, hogy nem hallgatta meg őket a király, felelt a nép a királynak, ezt mondva: Micsoda részünk van nekünk Dávidban? Nincs nekünk örökségünk az
Isai fiában! Menj el a te hajlékaidba, óh
Izrael! Ám viseld gondját a te házadnak, óh Dávid! Elment azért hajlékaiba
az egész Izrael;
17 De azokon az Izrael fiain, akik Júda
városaiban laktak, Roboám uralkodott.
18 És amikor elküldte Roboám Hado-

15
1Kir 11,31;

2 Krónika 10. 11. 12.
rámot, az adószedőt, Izrael fiai megkövezték őt és meghalt; Roboám király
pedig sietett szekerébe ülni, hogy Jeruzsálembe szaladjon.
19 Így szakadt el Izrael népe a Dávid
házától, mind e mai napig.

11

Roboám az Isten parancsából nem
hadakozik tovább Izraellel. Az ő országának határait megerősíti; élelemmel,
fegyverrel és vitéz emberekkel erősíti meg.
A papokat, lévitákat és az izraelitákat, akik
az országukból kibujdostak, azokat befogadja, és az ő fiait a tartományok fejedelmeivé teszi.

1
1Kir 12,21;

4
1Kir 12,24;

14
2Krón 13,9;

1 Roboám azért Jeruzsálembe ment,
és összegyűjtötte Júda és Benjámin
házát, száznyolcvanezer válogatott
hadviselőt, hogy hadakozzanak Izrael ellen, és visszanyerjék az országot
Roboámnak.
2 Szólt pedig az ÚR Semájának, az Isten emberének, ezt mondva:
3 Mondd meg Roboámnak, Salamon
fiának, Júda királyának és az egész Izraelnek Júdában és Benjáminban, így
szólva:
4 Ezt mondja az ÚR: Ne menjetek fel
és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen;
térjen meg ki-ki a maga házába, mert
tőlem lett e dolog. És engedtek az ÚR
szavának és megtértek, ahelyett hogy
Jeroboám ellen mennének.
5 Roboám azért Jeruzsálemben lakott,
és megerősítette Júdában a városokat.
6 Így építette Bethlehemet, Etámot és
Tékoát,
7 Bethsúrt, Sókót és Adullámot,
8 Gátot, Marésát és Zifet,
9 Adoráimot, Lákist és Azekát,
10 Sorát, Ajalont és Hebront, melyek
erős városok voltak Júdában és Benjáminban.
11 És mikor megerősítette ezeket az
erősségeket, azokba elöljárókat helyezett és tárházakat szerzett élelemnek,
bornak és olajnak.
12 És mindegyik városban szerzett pajzsokat és kopjákat, és rendkívül megerősítette azokat. És az övé lett Júda és
Benjámin.
13 Továbbá a papok és a léviták, akik
az egész Izraelben voltak, hozzá csatlakoztak minden határukból;
14 Mert a léviták elhagyták a falui-

kat és jószágukat, és Júdába és Jeruzsálembe mentek, mert kiűzte őket
Jeroboám és az ő fiai, hogy ne szolgáljanak az ÚRnak.
15 És rendelt magának papokat a magas hegyeken lévő bálványokhoz, a
démonokhoz és a borjúkhoz, amelyeket csináltatott.
16 És utánuk Izrael minden nemzetségei közül azok, akik szívük szerint
keresték az Izrael URát Istenét, Jeruzsálembe mentek, hogy az ő atyáik
URának Istenének áldozzanak.
17 És megerősítették Júda országát,
és megerősítették Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig, mert három esztendeig jártak Dávid és Salamon útján.
18 És feleségül vette Roboám
Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának
lányát és Abihailt, Eliábnak, az Isai fiának lányát,
19 Aki fiakat szült neki: Jeust, Semáriát
és Zahámot,
20 És utána vette Maakát, az Absolon
lányát, aki Abiját, Attait, Zizát és
Selómitot szülte neki.
21 Roboám pedig legjobban Maakát
szerette, az Absolon lányát minden feleségei és ágyasai között, mert tizennyolc felesége és hatvan ágyasa volt.
És huszonnyolc fiút és hatvan lányt
nemzett.
22 És Roboám Abiját, a Maaka fiát tette testvérei között vezérré és elöljáróvá, mert őt akarta királlyá tenni.
23 És okosan gondolkodva, szétosztotta fiait mind Júda és Benjámin földjén
a megerősített városokba, akiknek bőségesen adott élelmet és sok feleséget
szerzett számukra.

15
1Kir 12,31;
2Kir 17,21;

20
1Kir 15,2;

12

Mivel Roboám és Júda nemzetsége
az Istent sok bűnnel felbosszantotta,
az egyiptomi király megszorongatta és kifosztotta őket. Miután megtértek az Istenhez, a próféta megvigasztalta őket és megszabadultak. Meghal Roboám, és helyette
Abija uralkodik.
1 Mikor Roboám megszilárdította a királyságát és megerősödött abban: elhagyta az ÚR törvényét, és vele együtt
az egész Izrael.
2 Azért a Roboám királyságának ötödik esztendejében feljött Sésák, az
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1
1Kir 14,22;

2
1Kir 14,25;

2 Krónika 12. 13.

9
1Kir 10,16;
2Krón 9,15;

13
1Kir 14,21;
2Krón 6,6;

egyiptomi király Jeruzsálem ellen,
(mert vétkeztek az ÚR ellen).
3 Ezerkétszáz fegyveres szekérrel és hatvanezer lovaggal, és megszámlálhatatlan a nép, amely vele Egyiptomból feljött, a líbiabeliekkel, sukkeusokkal és
etiópokkal;
4 És elfoglalta Júdának erős városait,
azután Jeruzsálem alá ment.
5 Akkor Semája próféta Roboámhoz és
Júda fejedelmeihez ment, akik Jeruzsálembe gyűltek össze Sésáktól való féltükben, és mondta nekik: Ezt mondja
az ÚR: Mivel ti elhagytatok engem, én
is Sésák kezébe bocsátalak titeket.
6 Akkor Izrael fejedelmei és a király
megalázták magukat, és mondták: Az
ÚR igaz!
7 És mikor az ÚR látta, hogy megalázták magukat, így szólt az ÚR Semája
prófétának: Megalázták magukat, nem
vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nekik, és nem ontom ki a
haragom Jeruzsálem ellen Sésák által;
8 Azonban szolgái lesznek neki, hogy
megtudják a különbséget az én szolgálatom és más országok királyságainak
szolgálatai között.
9 Feljött azért Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, és elvitte az ÚR
házának kincsét, és a király házának
kincsét; mindazokat elvitte; az aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Salamon csináltatott.
10 Ezek helyett Roboám király rézpajzsokat csináltatott, és azokat a gyalogosok fejedelmeinek kezére bízta, akik
a király házának ajtaját őrzik.
11 És mikor a király felment az ÚR házába, mentek a gyalogosok is és felvitték azokat, s azután visszahozták a
gyalogosok szobájába.
12 Mikor azért megalázta magát
Roboám, eltávozott az ÚR haragja róla,
hogy mindenestől meg ne semmisüljön, mert Júdában is volt még jó dolog.
13 Megerősödött azért Roboám király
Jeruzsálemben és uralkodott, mert
negyvenegy esztendős volt Roboám
mikor uralkodni kezdett, és tizenhét
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben,
a városban amelyet az ÚR választott
az Izrael minden nemzetségei közül,
hogy oda helyezze az ő nevét; és az ő
anyja neve Naáma volt, aki ammonita
volt.
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14 Gonoszt cselekedett pedig, mert
nem akarta szíve szerint keresni az
URat.
15 Roboám első és utolsó dolgai, vagy
nincsenek-e megírva Semája próféta könyvében, és Iddónak, a nézőnek könyvében, a nemzetségi lajstromban? És hadakozás volt Roboám és
Jeroboám között egész életükben.
16 És elaludt Roboám az atyáival és eltemették a Dávid városában; és az ő
fia, Abija uralkodott helyette.

13

Abija király minden bizalmát az Istenbe vetette, ezért szerencsésen hadakozik Jeroboám király ellen.

1 Jeroboám király tizennyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Abija
Júdában.
2 Három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyja neve Mikája volt,
aki a Gibeából való Uriel lánya. És
Abija és Jeroboám között háború volt.
3 Azért felkészült Abija a háborúra
négyszázezer válogatott harcosból álló
sereggel; és Jeroboám szembeszállt
vele nyolcszázezer válogatott harcosból álló sereggel.
4 Akkor felállt Abija a Semáraim hegyének tetején, amely az Efraim hegységében volt, és mondta: Hallgassátok
meg szavamat, Jeroboám és az egész
Izrael!
5 Nem kellene nektek meggondolnotok, hogy az Izrael URa Istene Dávidnak adta a királyságot Izrael felett
örökre; neki és fiainak, só szövetsége
által?
6 Mégis felkelt Jeroboám, a Nébát fia,
Salamonnak, a Dávid fiának szolgája,
és az ő ura ellen támadt;
7 Azután hozzá gyűltek a haszontalan
emberek, Béliál fiai, akik ellene szegültek Roboámnak, a Salamon fiának, mikor Roboám gyermek és félénk szívű
volt, és azok ellen nem oltalmazhatta
magát.
8 És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az ÚR királyságának,
amely a Dávid fiainak kezében van, mivel sokan vagytok, és veletek vannak
az aranyborjúk is, amelyeket Jeroboám
öntetett nektek istenek gyanánt?
9 Vagy nem ti űztétek el az ÚR papjait, az Áron fiait és a lévitákat? És nem ti

1
1Kir 15,1;
1Krón 3,10;

6
1Kir 11,26;

8
1Kir 12,28;
2Krón
11,15;
Hós 8,5-6;
9
1Kir 12,31;
2Krón
11,14-15;

2 Krónika 13. 14.

11
2Krón 2,4;

szereztetek magatoknak papokat, mint
egyéb országok nemzetségei? Akárkit,
aki az ő szolgálatának felszentelésére
egy gyermekded tulokkal és hét kossal eljött, és lett a bálványok papja, amelyek nem istenek.
10 Mellettünk pedig a mi URunk Istenünk van, akit mi nem hagytunk el; a
papok pedig akik az ÚRnak szolgálnak, az Áron fiai, és vannak léviták
akik az ő tisztükben forgolódnak.
11 És áldoznak az ÚRnak égőáldozattal minden reggel és minden este,
és füstölőáldozattal, és a kenyérnek a
tiszta asztalra való tételére és az arany
lámpatartóra, szövétnekeivel együtt
gondot viselnek, meggyújtva azokat
minden este, mert mi megtartjuk a mi
URunk Istenünk rendelését; ti pedig
elhagytátok őt.
12 Azért íme, velünk van az Isten vezér gyanánt, és az ő papjai a riadó kürtökkel, hogy ellenetek kürtöljenek. Izrael fiai! Ne harcoljatok atyáitok URa
Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések!
13 Jeroboám pedig lest vetett ellenük,
hogy hátuk mögé kerüljön, és ilyen
módon Júda előtt is ők legyenek, hátuk mögött is a les.
14 Látva pedig Júda, hogy íme mind
elől, mind hátul megtámadták: kiáltottak az ÚRhoz, a papok pedig trombitáltak a trombitákkal.
15 És kiáltottak Júda férfiai; és mikor
Júda férfiai kiáltottak, az Isten megverte Jeroboámot és az egész Izraelt, Abija
és Júda előtt.
16 És az Izrael fiai menekültek Júda
elől, de az Isten kezükbe adta őket;
17 Mert megverte őket Abija és az ő
népe nagy csapással, annyira, hogy az
izraeliták közül seb miatt ötszázezer
válogatott férfi esett el.
18 És így aláztattak meg Izrael fiai abban az időben; Júda fiai pedig megerősödtek, mert ők atyáik URára Istenére
támaszkodtak.
19 És Abija üldözte Jeroboámot, és elfoglalt tőle néhány várost, Béthelt és
annak faluit, Jésanát és annak faluit,
Efrávint és annak faluit.
20 És Jeroboám nem jutott többé erőhöz Abija idejében, hanem megverte őt
az ÚR, és meghalt.
21 Abija pedig hatalmassá lett, és ti-

zennégy feleséget vett magának, akiktől huszonkét fiút és tizenhat lányt
nemzett.
22 Abija több dolgai pedig, útjai és beszédei megírattak Iddó próféta könyvében.

14

Asa király kiírtja a bálványozást és
a bálványimádást Júda országából,
egynéhány várost megerősít és az etiópokat megveri, mert az Isten nevét segítségül hívja.
1 Elaludt pedig Abija az atyáival és eltemették őt a Dávid városában, és uralkodott helyette az ő fia, Asa, akinek
idejében tíz esztendeig békesség volt
a földön.
2 És Asa mindazt cselekedte ami jó és
igaz volt az ő URa Istene előtt;
3 Lerontotta az idegen istenek oltárait
és a magaslatokat; a bálványokat eltörette, és az Aserákat kivágatta;
4 És megparancsolta Júdának, hogy
atyáik URát Istenét keressék, és cselekedjék az Isten törvényét és parancsolatát.
5 Kipusztította Júda minden városaiból a magaslatokat és a naposzlopokat,
és az ország csendes lett alatta.
6 És építtetett megerősített városokat
Júdában, mivelhogy nyugalomban
volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az esztendőkben,
mert az ÚR nyugalmat adott neki.
7 Mert ezt mondta Júdának: Építsük
fel a városokat és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárakkal,
míg a föld birodalmunkban van, mert
megkerestük a mi URunkat Istenünket, megkerestük és nyugalmat adott
nekünk minden felől. Azért építettek
és jó előmenetelük lett.
8 Asának pedig serege volt, amely pajzsot és kopját viselt, Júdából háromszázezer; és Benjáminból pajzsot viselők és íjászok kétszáznyolcvanezren
voltak; mindezek erős vitézek.
9 És kijött ellenük az etióp Zérah, ezerszer ezer emberrel és háromszáz szekérrel, és Marésáig ment.
10 Kiment Asa is ellene, és viadalhoz
készültek a Sefáta völgyben, Marésa
mellett.
11 Akkor Asa kiáltott az ő URához Istenéhez, és mondta: Óh URam, nincs
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3
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9
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1Sám 14,6;

2 Krónika 14. 15. 16.
különbség előtted a sok között és az
erő nélkül való között, hogy megsegítsd! Segíts meg minket, óh mi
URunk Istenünk, mert benned bízunk,
és a Te nevedben jöttünk e sokaság ellen! óh URam, Te vagy a mi Istenünk,
ember ne vegyen rajtad erőt.
12 Megverte azért az ÚR az etiópokat
Asa és Júda előtt, és elfutottak az etiópok.
13 És Asa üldözte őket az ő seregével
Gérárig, és az etiópok közül sokan elhullottak, hogy közülük senki sem
maradt életben, mert leverettek az ÚR
előtt és az Ő serege előtt; és nagy zsákmányt hoztak.
14 És Gérár környékén elpusztítottak
minden várost, mert az ÚRtól való rettegés szállta meg őket. És a városokat
mind feldúlták, mivelhogy sok zsákmány volt azokban.
15 A barmok tanyáit is lerombolták, és
sok juhot és tevét elhajtottak, és úgy
tértek vissza Jeruzsálembe.

15

A próféta meginti a királyt, az országot és az igaz istentiszteletet helyre
állítja, Istennel a szövetséget megújítja.

2
1Krón 28,9;
2Krón
24,20;
2Krón
33,12;
Mt 7,7;
3
Hós 3,4;
4
5Móz 4,29;

1 És Azáriást, az Obed fiát felindította
az Isten Szelleme:
2 Aki Asa elé lépett, és mondta: Hallgassatok meg engem, Asa, egész Júda
és Benjámin! Az ÚR van veletek, ha ti
is vele lesztek; ha Őt keresitek, megtaláljátok, de ha elhagyjátok Őt, Ő is elhagy titeket.
3 Sok ideje, hogy Izrael az igaz Isten
nélkül, tanító pap nélkül, és törvény
nélkül van.
4 Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Izrael URához Istenéhez: megtalálták volna azok akik Őt keresik.
5 De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, hanem nagy a nyomorúsága
mindazoknak akik e földön laknak;
6 Annyira, hogy egy nemzetség a másik nemzetséget, és egyik város a másik várost pusztítja el, mert az Isten
gyötri őket minden sanyarúsággal.
7 Ti azért bátorságosak legyetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van.
8 Mikor pedig Asa meghallotta ezeket
a beszédeket és Obed próféta próféciá468

ját, felbátorodott, és elpusztította Júda
és Benjámin földjéről mindenestől a
bálványokat, a városokból is, amelyeket elfoglalt az Efraim hegységén, és
megújította az ÚR oltárát is, amely az
ÚR tornáca előtt volt.
9 És összegyűjtötte az egész Júda és
Benjámin nemzetségét, és azokat akik
jövevények voltak köztük az Efraim,
Manassé és Simeon nemzetségéből,
mert Izrael nemzetségéből sokan csatlakoztak hozzá, látva, hogy az ÚR, az
ő Istene vele volt.
10 Összegyűltek azért Jeruzsálembe a
harmadik hónapban, Asa királyságának tizenötödik esztendejében.
11 És áldoztak az ÚRnak azon a napon
a nyert zsákmányból hétszáz ökörrel
és hétezer juhval;
12 És fogadást tettek, hogy ezután
atyáik URát Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel fogják keresni.
13 És ha valaki nem keresné az Izrael
URát Istenét, megölessen kicsitől fogva nagyig, úgy a férfi, mint az asszony.
14 És megesküdtek az ÚRnak fennszóval, kiáltással, trombita- és kürtszókkal.
15 És örvendezett az egész Júda az
eskü felett, mert teljes szívükből esküdtek, és egyenlő akarattal keresték
az URat; és megtaláltatott általuk, és
az ÚR nyugalmat szerzett nekik minden felől.
16 De még Maakát, Asa király anyját
is megfosztotta a királynéságtól, mivel
egy iszonyú bálványt emelt Aserának,
és Asa lerontotta és összetörte annak
iszonyú bálványát, és a Kedron patakjánál megégette.
17 Jóllehet Izraelből a magas helyeket
nem irtották ki, azonban Asának tiszta
szíve volt egész életében.
18 És bevitte az Isten házába amit atyja és ő megszenteltek, ezüstöt, aranyat
és edényeket.
19 És nem volt háború Asa királyságának harmincötödik esztendejéig.

16

A próféta megfeddi Asa királyt, hogy
Baása ellen a szíriabelieket hívta segítségül. Ezért a király börtönbe veti a prófétát és a közösséget nyomorúságba dönti.
Megbetegszik, de az orvosokhoz megy segítségért, nem az Istenhez.
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1Kir 15,17;

9
Jób 34,21;
Péld 5,21;
Péld 15,3;
Jer 16,17;
Jer 32,19;

1 Asa király uralkodásának harminchatodik esztendejében feljött Baása, az
Izrael királya Júda ellen, és megépítette Rámát, hogy ne engedjen senkit se
kimenni, se bemenni Asához a Júda királyához.
2 De Asa az ÚR és a király tárházából hozott ki ezüstöt, aranyat, és küldte azt Benhadádnak, a szíriabeli királynak, aki Damaszkuszban lakott, ezt
mondva:
3 Szövetség van köztem és közted,
ahogy az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldtem neked
ezüstöt és aranyat. Menj el, bontsd fel
a te szövetségedet Baásával az Izrael
királyával, hogy távozzon el tőlem.
4 És engedve Benhadád Asa királynak,
elküldte az ő seregének vezéreit Izrael városai ellen, és bevette Ijont, Dánt,
Abelmáimot és Nafthali minden kincses városait.
5 Amit mikor meghallott Baása, abbahagyta Ráma építését és megszüntette
munkáját.
6 Akkor Asa király felvette az egész
Júda népét, és Rámából a köveket
és a fákat mind elhordták, amelyekkel Baása a várost építette, és azokból
Gébát és Mispát építette.
7 Abban az időben ment Hanáni próféta Asához, Júda királyához, és mondta
neki: Mivel a szíriabeli királyban volt
bizalmad, és nem a te URadban Istenedben bíztál: ezért szabadult meg a
szíriabeli király hada a kezedből.
8 Vagy nem volt az etiópoknak és a
líbiabelieknek nagy seregük, felette sok szekereik és lovagjaik? De mivel az ÚRban volt bizalmad, kezedbe
adta azokat;
9 Mert az ÚR szemei az egész földön
forognak, hogy megmutassa hatalmát
azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá; bolondul cselekedtél ebben; azért mostantól kezdve háborúk
lesznek ellened.
10 Akkor megharagudott Asa a prófétára, és a tömlöcházba vetette őt,
mert igen megharagudott rá e szóért;
és ugyanakkor Asa a nép közül is sokat
megnyomorított.
11 De íme Asának mind első, mind
utolsó dolgai meg vannak írva Júda és
Izrael királyainak könyvében.
12 És Asa, királyságának harmincki-

lencedik esztendejében megbetegedett lábaira annyira, hogy igen súlyos
volt az ő betegsége; de betegségében is
nem az URat kereste, hanem az orvosokat.
13 És elaludt Asa az atyáival, és meghalt az ő királyságának negyvenegyedik esztendejében.
14 És eltemették őt az ő sírjába, amelyet magának vágatott a Dávid városában; és az ágyba helyezték őt, amelyet megtöltöttek drága fűszerekkel, és
kenőccsé feldolgozott jó illatokkal, és
igen nagy égést rendeztek érte.

17

Asa helyett Jósafát lesz a király, aki
miután megerősödött a birodalmában, az Isten gyülekezete közül kitisztítja
a bálványokat, és a közösséget az Isten törvényére tanítja. Utoljára megíratja a hadakozó népek sokaságát.

1 Helyette pedig az ő fia, Jósafát uralkodott, és megerősítette magát Izrael ellen.
2 És sereget helyezett Júda minden
erős városaiba, és őrségeket helyezett
Júda országába és Efraim városaiba,
amelyeket atyja, Asa meghódított.
3 És az ÚR Jósafáttal volt, mivel az ő
atyjának, Dávidnak előbbi útjain járt,
és nem kért segítséget a bálványoktól,
4 Hanem az ő atyjának Istenét kereste,
és az Ő parancsolataiban járt, és nem
Izrael cselekedetei szerint.
5 Azért az ÚR megerősítette a királyságot a kezében, és az egész Júda ajándékot adott Jósafátnak, gazdagsága és dicsősége igen nagy volt.
6 És az ő szíve felemelkedett az ÚR útjain, és még jobban kiirtotta Júdából a
magaslatokat és az Aserákat.
7 Királyságának harmadik esztendejében elküldte vezérei közül Benhailát,
Obádiást, Zakariást, Nétanéelt és
Mikáját, hogy tanítsanak Júda városaiban,
8 És velük lévitákat: Semája, Nétánia,
Zebádia, Asáel, Semirámót, Jónatán,
Adónia, Tóbiás és Tóbadónia lévitákat, és velük Elisáma és Jórám papokat.
9 Tanítottak azért Júdában, és az ÚR
törvényének könyve velük volt, mikor
Júda városaiban jártak tanítva a népet.
10 Ezért az ÚR igen megrettentette a
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1
1Kir 15,24;
2
2Krón 15,8;

2 Krónika 17. 18.
föld minden országait, amelyek Júda
körül voltak, annyira, hogy nem mertek Jósafát ellen hadakozni.
11 A filiszteusoktól is hoztak Jósafátnak ajándékot és adópénzt; az arábiabeliek is hoztak neki nyájakat, hétezer és hétszáz kost, és hétezer és hétszáz bakot.
12 És Jósafát azért igen nagyra növekedett, és kastélyokat és tárházakat épített Júdában.
13 És sok munkája volt neki Júda városaiban, és erős hadakozó férfiakból
álló serege volt Jeruzsálemben.
14 Ez pedig azok száma nemzetségeik
szerint: Júdában az ezredesek: Adna,
a fővezér, és vele háromszázezer erős
vitéz.
15 Mellette Johanán volt a vezér, és
vele kétszáznyolcvanezer ember.
16 Mellette Amásia, a Zikri fia, aki magát szabad akaratából az ÚRnak kötelezte; és vele kétszázezer erős férfi.
17 A Benjámin nemzetségéből igen
erős volt Eljada, és vele az íjászok és
pajzsosok kétszázezren.
18 Mellette Józabád, és vele száznyolcvanezren harcra felszerelve.
19 Ezek szolgáltak a királynak azokon
kívül, akiket a király egész Júdában a
megerősített városokba helyezett.

18
2
1Kir 22,2;

3
1Kir 22,4;

4
1Sám 23,2;
2Sám 2,1;

Lásd ennek summáját az 1Kir.22ben.

1 És mikor Jósafátnak nagy gazdagsága és nagy hírneve volt, sógorságot
szerzett Akhábbal.
2 Néhány esztendő múlva lement
Akhábhoz Samáriába, és Akháb levágatott neki és a vele való nép számára
sok juhot és ökröt, és rávette őt, hogy
felmenjen vele Rámóth Gileádba.
3 Mert ezt mondta Akháb, Izrael királya Jósafátnak, Júda királyának: Feljössz-e velem Rámóth Gileádba? Felelt
neki, és mondta: Úgy én mint te; úgy
az én népem mint a te néped együtt
lesz a harcban.
4 Azután mondta Jósafát Izrael királyának: Kérlek, még ma kérj tanácsot
az ÚRtól.
5 És Izrael királya összegyűjtötte a
prófétákat, mintegy négyszáz férfit, és
mondta nekik: Elmenjünk-e Rámóth
Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam?
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Feleltek: Menj el, és az Isten a király
kezébe adja.
6 És mondta Jósafát: Van-e itt ezeken
kívül az ÚRnak prófétája, hogy attól
tudakoznánk?
7 És mondta Izrael királya Jósafátnak:
Van még egy férfi aki által az URat
megkérdezhetjük, de én gyűlölöm őt,
mert soha nem prófétál nekem jót, hanem mindig csak gonoszt; ez Mikeás, a
Jimla fia. És mondta Jósafát: Ne beszéljen így a király!
8 Szólított azért Izrael királya egyet az
ő szolgái közül, és mondta: Hívd ide
hamar Mikeást, a Jimla fiát.
9 És az Izrael királya és Jósafát, a Júda
királya ott ültek, ki-ki az ő királyi székében, királyi ruhákba öltözötten; ott
ültek Samária kapuja előtt, a térségen,
és a próféták mind prófétáltak előttük.
10 Sédékiás pedig, a Kénaána fia, vasszarvakat csináltatott magának, és
mondta: Ezt mondja az ÚR: Ezekkel
ökleled a szíriabelieket amíg meg nem
emészted őket!
11 A többi próféták is mind így jövendöltek, ezt mondva: Menj fel Rámóth
Gileád ellen, szerencsés leszel, mert az
ÚR azt a király kezébe adja.
12 A követ pedig aki elment, hogy elhívja Mikeást, szólt neki, ezt mondva:
Íme a próféták egyenlő akarattal jót jövendölnek a királynak; szólj kérlek te
is úgy mint azok közül egy, és szólj jót.
13 Akkor mondta Mikeás: Él az ÚR,
hogy csak azt fogom mondani amit az
én Istenem mond nekem!
14 Mikor azért a király elé jutott, akkor mondta a király neki: Mikeás! elmenjünk-e Rámóth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondta: Menjetek el és jó szerencsétek lesz, kezetekbe adattak azok.
15 És mondta a király neki: Hányszor
eskettesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nekem az ÚR nevében?
16 Akkor mondta: Láttam az egész Izraelt elszéledve a hegyeken mint a juhokat, melyeknek nincs pásztoruk.
És azt mondta az ÚR: Nincs ezeknek
uruk. Térjen meg ki-ki az ő házához
békességben.
17 És Izrael királya mondta Jósafátnak:
Nem megmondtam-e neked, hogy

6
1Kir 22,7;

2 Krónika 18. 19.

20
Jób 1,6;

22
Jób 12,16;
Jób 12,20;
Ésa 19,14;
Ezék 14,9;
23
Jer 20,2;
Mrk 14,65;
ApCsel
23,2;

nem fog nekem jót prófétálni, hanem
gonoszt?
18 Ismét mondta: Halljátok meg azért
az ÚR szavát. Láttam az URat ülni az
ő királyi székében, és az egész men�nyei sereget jobb és bal keze felől mellette állni.
19 És mondta az ÚR: Kicsoda csalja meg Akhábot, az Izrael királyát,
hogy felmenjen és elvesszen Rámóth
Gileádban? És ki egyet, ki mást szólt.
20 Akkor eljött egy szellem, aki megállva az ÚR előtt, mondta: Én akarom
megcsalni őt. Az ÚR pedig mondta
neki: Hogyan?
21 És felelt: Kimegyek és hazug szellem leszek az ő összes prófétája szájában. Mondta azért: Csald meg és
győzd meg, menj ki és cselekedj úgy.
22 Íme, azért most az ÚR adta ezt a hazug szellemet ezeknek a prófétáidnak
szájába, és az ÚR szólt gonosz dolgot
ellened.
23 Akkor odalépett Sédékiás, a Kénaána fia, és arcul csapta Mikeást, és
mondta: Melyik úton távozott el az
ÚR Szelleme tőlem, hogy veled szóljon?
24 Felelt Mikeás: Íme meglátod magad
azon a napon amikor egyik kamrából
a másik kamrába mész, hogy elrejtsd
magad.
25 Akkor mondta Izrael királya:
Fogjátok meg Mikeást és vigyétek
Amonhoz, a város fejedelméhez, és
Joáshoz, a király fiához.
26 És mondjátok: Ezt mondja a király:
Vessétek őt a tömlöcbe, és tápláljátok
őt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság vizével amíg békességgel
megjövök.
27 És mondta Mikeás: Ha békével térsz
vissza, akkor nem az ÚR szólt általam.
Ismét mondta: Halljátok meg minden
népek!
28 És felvonult az Izrael királya és
Jósafát, a Júda királya Rámóth Gileád
ellen.
29 És mondta Izrael királya Jósafátnak:
Megváltoztatom a ruhámat, és úgy
megyek a viadalra, te pedig öltözz fel
ruhádba. És Izrael királya megváltoztatta a ruháját, és viadalra mentek.
30 Szíria királya pedig meghagyta az
ő szekerei fejedelmeinek, ezt mondva:

Ne harcoljatok se kicsi, se nagy ellen,
hanem csak Izrael királya ellen.
31 És amikor a szekerek fejedelmei
meglátták Jósafátot, mondták: Ez az
Izrael királya! És körülfogták őt, hogy
legyőzzék. Akkor felkiáltott Jósafát, és
az ÚR megsegítette őt, és az Isten elfordította azokat tőle;
32 Mert mikor a szekerek fejedelmei
látták, hogy nem az Izrael királya, otthagyták.
33 Egy férfi pedig kifeszítette az íját
csak úgy találomra, és eltalálta Izrael
királyát a páncél és a kapocs között. És
ő mondta a kocsisának: Fordulj meg és
vigyél ki engem a táborból, mert megsebesültem.
34 És az ütközet egyre erősebb lett
azon a napon, és Izrael királya a szekerében állt a szíriabeliek ellen estig, és
naplementekor meghalt.

19

Jósafát király megtér a próféta dorgálására, és a népet az Istenhez téríti, mind az egyházi, mind a külső polgári
rendet helyreállítja.
1 Megtért pedig Jósafát, Júda királya
az ő házához Jeruzsálembe békével.
2 És elé ment Jéhu próféta, a Hanáni
fia, és mondta Jósafát királynak: Az
istentelennek kellett-e segítségül lenned, és az ÚR gyűlölőit szeretned?
Ezért nagy az ÚR haragja ellened.
3 De némi jó dolog találtatott benned,
hogy e földről kivágattad az Aserákat
és az Isten keresésére adtad magad.
4 És Jósafát egy ideig Jeruzsálemben
tartózkodott, azután pedig kiment a
nép közé, Beersebától fogva egészen
az Efraim hegységéig, és megtérítette
őket atyáik URához Istenéhez;
5 És bírákat rendelt azon a földön, Júda
minden erős városaiba, városonként.
6 És mondta a bíráknak: Jól meglássátok, hogy mit cselekszetek, mert nem
ember nevében ítéltek, hanem az ÚR nevében, aki veletek lesz az ítéletben.
7 Azért az ÚR félelme legyen rajtatok,
vigyázzatok arra amit tesztek, mert az
ÚRnál, a mi Istenünknél nincs hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel.
8 Sőt Jeruzsálemben is beállított Jósafát
némelyeket a léviták, papok és az Izrael nemzetségeiből való fejedelmek kö471
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2 Krónika 19. 20.
zül az ÚR ítéletére és a perlekedésekre.
És ők visszatértek Jeruzsálembe.
9 És meghagyta nekik, ezt mondva: Így
cselekedjetek az ÚR félelmében hűséggel és tökéletes szívvel.
10 Ha valamely pert elétek hoznak a
ti atyátokfiai, akik az ő városaikban
laknak, emberhalál, törvény és parancsolat, a rendtartások és ítéletek miatt: intsétek őket, hogy ne vétkezzenek
az ÚR ellen, és ne szálljon rátok és a ti
atyátokfiaira az ÚR haragja. Így cselekedjetek és ne vétkezzetek.
11 És íme Amária lesz a főpap köztetek
az ÚR minden dolgaiban; és Zebádia,
az Ismáel fia lesz Júda házának vezére a király minden dolgában; a léviták
is elöljáróitok lesznek. Legyetek azért
erősek a ti tisztetekben és az ÚR mellette lesz az igaznak.

20

Az ammoniták és a moabiták Jósafát
ellen támadnak, akik ellen Istentől
kér segítséget könyörgés és böjtölés által.
Megsegíti őt az Isten, és az ellenség egymást öli. Izrael királyával barátságot köt
Jósafát, ami miatt a próféta megfeddi.

6
1Krón
29,12;
Mt 6,13;

1 És ezek után eljöttek a Moáb fiai
és Ammon fiai, és velük mások is az
ammoniták mellett, hogy Jósafát ellen
hadakozzanak.
2 Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jósafátnak, ezt mondva: A
tenger túlsó részéről nagy sokaság
jön ellened Szíriából, és már HasésonTamárban vannak; ez az Engedi.
3 Megrémült azért Jósafát, és az URat
kezdte keresni és böjtöt hirdetett Júda
egész országában.
4 Azért felgyűltek a júdabeliek, hogy
az ÚR segítségét keressék, Júda minden
városaiból is jöttek, hogy az URat megkeressék.
5 És megállt Jósafát Júda és Jeruzsálem
gyülekezeteiben, az ÚR házában az új
udvar előtt,
6 És mondta: Óh URam, atyáink Istene! nem Te vagy-e egyedül Isten a
mennyben, aki uralkodsz a pogányok
minden országain? A Te kezedben van
az erő és hatalom, és senki nincs aki ellened megállhatna.
7 Óh mi Istenünk! nem Te űzted-e ki e
föld lakóit a Te néped, Izrael előtt, és
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nem Te adtad-e azt Ábrahámnak, a Te
barátod magvának mindörökké?
8 És azon laktak, és azon építettek a
Te nevednek szentséges hajlékot, ezt
mondva:
9 Amikor veszedelem jön ránk, fegyver, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk előtted ebben a házban (mert a
Te neved ebben a házban van) és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts
meg minket.
10 És most íme, az ammoniták, a
moábiták és a Szeir hegyén lakók, akiknek földjén nem akartad, hogy az Izrael fiai átmenjenek, mikor Egyiptom
földjéből kijöttek, hanem mellettük
mentek el, és nem pusztították el őket;
11 Íme, ezért azzal fizetnek nekünk,
hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek
a Te örökségedből, melyet örökségül
adtál nekünk.
12 Óh mi Istenünk, nem ítéled meg
őket? Mert nincs bennünk erő e nagy
sokasággal szemben, mely ellenünk
jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak rád néznek a szemeink.
13 És a júdabeliek mindnyájan az ÚR
előtt álltak, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt.
14 Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (aki Benája fia, aki Jéhiel fia, aki
Mattániás fia volt, és az Asáf fia közül
való lévita volt) szállt az ÚR Szelleme
a gyülekezet közepén,
15 És mondta: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben laktok, és te
Jósafát király, halljátok meg szavamat!
Így szól nektek az ÚR: Ne féljetek és ne
rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert
nem ti harcoltok velük, hanem az Isten.
16 Holnap szálljatok szembe velük!
Íme, ők a Czic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgy szélénél, a
Jeruel pusztájával szemben.
17 Nem nektek kell harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok
az ÚR szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek!
Holnap menjetek ellenük, mert az ÚR
veletek lesz.
18 Akkor Jósafát meghajtotta fejét a
föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói
leborultak az ÚR előtt és imádták az
URat.
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19 A kéhátiták fiai közül és a kóriták
fiai közül való léviták pedig felálltak,
hogy az Izrael URát Istenét nagy fennszóval dicsérjék.
20 És reggel felkészülve, kimentek a
Tékoa pusztájára; és mikor kiindultak onnan, megállt Jósafát, és mondta: Halljátok meg szavamat, Júdában
és Jeruzsálemben lakók! Bízzatok a ti
URatokban Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az Ő prófétáiban, és
szerencsések lesztek!
21 Tanácsot tartva pedig a néppel, előállította az ÚR énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt
menve, és mondják: Tiszteljétek az
URat, mert örökkévaló az Ő irgalmassága;
22 És ahogy elkezdték az éneklést és a
dicséretet: az ÚR ellenséget szerzett az
Ammon fiai és a moábiták és a Szeir
hegyén lakók ellen, akik Júdára jöttek,
és levágták egymást.
23 Mert az Ammon és a Moáb fiai a
Szeir hegyén lakók ellen támadtak,
hogy őket levágják és elveszítsék; és
mikor mind elvesztették a Szeir hegyén lakókat, azután egymás elpusztítását segítették elő.
24 Júda népe pedig Mispába ment a
puszta felé, és mikor a sokaság felé
fordultak: íme, csak elesett holttestek
voltak a földön, és senki sem menekült meg.
25 Akkor Jósafát és az ő népe elment,
hogy azok jószágaiból zsákmányt vegyenek, és temérdek gazdagságot találtak náluk, és a holttesteken drága
szép ruhákat, melyeket lefosztottak
róluk, olyan sokat, hogy alig vihették
el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert igen sok volt.
26 Negyednapra pedig a hálaadás völgyébe gyűltek, mivel ott adtak hálákat
az ÚRnak; azért azt a helyet hálaadás
völgyének nevezték mind e mai napig.
27 Megtért azért Júda és Jeruzsálem
egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmükkel együtt, hogy visszamenjen Jeruzsálembe nagy örömmel, mert az ÚR
megvigasztalta őket az ő ellenségeik
felett.
28 És bementek Jeruzsálembe, lantokkal, citerákkal és trombitákkal, az ÚR
házához.
29 És az Isten félelme lett az országok

minden királyságain, mikor meghallották, hogy az ÚR hadakozott az Izrael ellenségei ellen.
30 Megnyugodott azért Jósafát országa, és békességet adott neki az ő Istene minden felől.
31 És Jósafát uralkodott Júda felett.
Harmincöt esztendős volt mikor uralkodni kezdett, és huszonöt esztendeig
uralkodott Jeruzsálemben; és anyjának
Azuba volt a neve, a Silhi lánya.
32 És Asának, az ő atyjának útján járt,
el sem távozott attól, azt cselekedve ami kedves dolog volt az ÚR szeme előtt.
33 Csakhogy a magas helyek még nem
rontattak le, és a nép nem készítette a
szívét atyái Istenéhez.
34 Jósafát első és utolsó dolgai íme
meg vannak írva Jéhunak, a Hanáni fiának könyvében, aki azokat beírta az
Izrael királyainak könyvébe.
35 Azután Jósafát, Júda királya megbarátkozott Akháziával, az Izrael királyával, aki gonoszul cselekedett;
36 Mégis megbarátkozott vele,
hogy hajókat készítsenek, melyeken Társisba menjenek; és a hajókat
Esiongáberben készítették.
37 Jövendölt azért Eliézer, a Maresából
való Dódava fia Jósafát ellen, ezt
mondva: Minthogy megbarátkoztál
Akháziával, az ÚR megsemmisítette a
te munkádat. És a hajók mind összetörtek, és nem mehettek Társisba.

31
1Kir 22,42;

36
1Kir
22,49-50;
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Meghal Jósafát király, és helyette Jórám, az ő fia uralkodik, aki
az ő atyjafiait mind megöli, és akitől az
edomiták elszakadnak, akinek országát a
filiszteusok elrabolják, aki végül bélbetegségben meghal.

1 És meghalt Jósafát az atyáival együtt,
és eltemettetett az atyáival a Dávid városában; és az ő fia, Jórám uralkodott
helyette.
2 És az ő testvérei, a Jósafát fiai ezek
voltak: Azária, Jéhiel, Zakariás, Azáriás, Mikáel és Sefátja. Ezek mind
Jósafátnak, az Izrael királyának fiai
voltak.
3 És adott nekik az ő atyjuk sok ajándékot ezüstben, aranyban és drágaságokban, júdabeli megerősített városokkal;
473

1
2Kir 8,16;

2 Krónika 21. 22.

5
2Kir 8,17;

7
2Sám 7,12;
1Kir 11,36;
Zsolt
132,11;
Zsolt
132,17;
8
2Kir 8,20;

9
2Kir 8,21;

10
2Kir 8,22;

de a királyságot Jórámnak adta, mivel
ő volt elsőszülöttje.
4 Jórám kezdett azért az ő atyja királyságában uralkodni, és mikor már
megerősödött abban, a testvéreit mind
megölte fegyverrel; sőt Izrael fejedelmei közül is némelyeket.
5 Harminckét esztendős korában kezdett uralkodni Jórám, és nyolc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
6 És az Izrael királyainak útján járt,
ahogy az Akháb háza népe cselekedett, mert Akháb lányát vette magának feleségül, és az ÚR szemei előtt
gonosz dolgot cselekedett.
7 Azonban nem akarta az ÚR a Dávid
házát elveszteni a szövetségért, amelyet Dáviddal kötött, és mivel ígéretet
tett, hogy szövétneket ad neki és az ő
fiainak minden időben.
8 Az ő idejében szakadt el Edom Júda
keze alól, és királyt választottak maguknak.
9 Elment ugyan Jórám a vezéreivel és
vele mind a szekerek, és felkelve éjjel,
megverte az edomitákat akik körülvették őt, és szekerei fejedelmeit;
10 Edom mégis elszakadt Júda keze
alól mind e mai napig. Ugyanakkor elszakadt Libna is az ő keze alól, mivel
elhagyta atyái URát Istenét.
11 Ő is magaslatokat csináltatott
Júda hegyein, és azt művelte, hogy a
jeruzsálembeliek paráználkodtak, sőt
Júdát is felbiztatta erre.
12 Közben pedig Illés próféta írása jutott hozzá, ezt mondva: Ezt mondja a te atyádnak, Dávidnak, URa Istene: Mivel nem jártál a te atyádnak,
Jósafátnak útján, sem a Júda királyának, Asának útján;
13 Hanem Izrael királyainak útján jártál, és azt művelted, hogy Júda és Jeruzsálem lakói paráználkodjanak, ahogy
az Akháb háza is paráználkodik; és
még testvéreidet, atyád házát megölted, akik jobbak voltak nálad:
14 Íme az ÚR nagy csapást bocsát a te
népedre, fiaidra, feleségeidre és minden jószágodra.
15 Te pedig súlyos betegségbe, bélbajba esel, mindaddig amíg a te beled naponta kimegy a betegség miatt.
16 Felindította azért az ÚR Jórám ellen
a filiszteusok és az arábiabeliek elmé474

jét, akik az etiópokkal határosak voltak.
17 És feljöttek Júda ellen, és megtámadva őt, zsákmányul vitték mindazt a vagyont ami a király házában található volt, sőt fiait és feleségeit is, és
nem maradt neki más fia csak Joákház,
a legkisebb.
18 És mindezek után megverte őt az
ÚR felette nagy bélbajjal, mely gyógyíthatatlan volt.
19 És ez így volt napról napra, egészen a második év végéig, mikor belei kifolytak a betegség miatt, és meghalt nagy kínokban: és népe nem égetett neki drága illatú fűszereket, mint az
ő atyáinak égettek.
20 Harminckét esztendős volt mikor
uralkodni kezdett, és nyolc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És mikor
minden részvét nélkül kimúlt, eltemették őt a Dávid városában; de nem a királyok sírjába.

22

Jórám halála után Akházia lett a király, akit megöl Jéhu, az Izrael királya. Athália a királyi vérből valókat mind
megöleti, csak Joás marad, akit az ő nénje
elrejt és titkon felnevel.

1 És Jeruzsálem lakosai királlyá tették
helyette az ő legkisebb fiát, Akháziát,
mert az idősebbeket mind megölték
azok, akik az arábiabeliekkel jöttek a
táborba. Azért Akházia uralkodott,
Jórámnak a Júda királyának fia.
2 Anyjának neve Athália volt, az Omri
lánya, akinek a birodalmának negyvenkettedik esztendeje volt, mikor Akházia uralkodni kezdett, aki csak egy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
3 Ő is az Akháb házának útjain járt,
mert az ő anyja volt neki tanácsadója
az istentelen cselekedetre.
4 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, ahogyan az Akháb háza
népe, mert azok voltak tanácsadói atyja halála után, az ő veszedelmére.
5 Sőt azok tanácsa után indulva, hadba
ment Jórámmal az Akháb fiával, az Izrael királyával Hazáel ellen, a szíriabeli
király ellen, Rámóth Gileádba; de a
szíriabeliek megverték Jórámot.
6 Visszatért azért Jórám, hogy meggyógyíttassa magát Jezréel városában,
mert sebek voltak rajta, melyekkel meg-
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sebesíttetett Rámában, mikor Hazáel
ellen, Szíria királya ellen harcolt.
Akházia pedig, Jórámnak, a Júda királyának fia, lement, hogy meglátogassa Jórámot, az Akháb fiát Jezréelben,
mert beteg volt.
7 Istentől volt pedig Akházia romlása,
hogy Jórámhoz menjen: mert odaérkezve, elment Jórámmal Jéhu elé, aki a
Nimsi fia volt, akit az ÚR felkent, hogy
Akháb háza népét kiirtsa.
8 Történt azért mikor Jéhu bosszút állt
Akháb házán, rátalált Júda fejedelmeire és Akházia testvéreinek fiaira, akik
Akháziának szolgáltak, és megölte
őket.
9 Akháziát is kereste és megfogták
őt, (aki Samáriában rejtőzött el) és
Jéhuhoz vitték őt, és levágták őt és eltemették, mert ezt mondták róla: Mégis a Jósafát fia volt, aki teljes szívvel kereste az URat. És nem volt immár senki az Akházia háza népe közül aki képes lett volna a királyságra.
10 És Athália, Akházia anyja, látva,
hogy az ő fia meghalt: felkelt és megölte Júda háza népének minden királyi sarját.
11 De Jósabát, a király lánya vette
Joást, az Akházia fiát, és titkon kivitte
őt a király fiai közül, akik megölettek,
és elrejtette őt és az ő dajkáját az ágyasházban. És elrejtette őt Jósabát, a Jórám
király lánya, aki a Jójada pap felesége volt, (mert Akháziának húga volt)
Athália elől, hogy őt meg ne ölhesse.
12 És hat esztendeig náluk volt elrejtve
az Isten házában. Athália pedig uralkodott az ország felett.

23

Jójada pap királlyá teszi Akházia
fiát, Joást. Atháliát megöleti. A Baál
házát lerontja és az Isten házában minden
tisztséget helyreállít.
1 A hetedik esztendőben pedig Jójada
felbátorodva, szövetséget kötött a századosokkal, Azáriával a Jérohám fiával, Ismáellel a Jóhanán fiával,
Azáriával az Obed fiával, Maaséjával
az Adája fiával, és Elisafáttal a Zikri fiával;
2 Akik Júda országát körüljárva, ös�szegyűjtötték Júda minden városaiból
a lévitákat és Izrael családfőit, és Jeruzsálembe jöttek.

3 Szövetséget tett pedig mind az egész
gyülekezet a királlyal az Isten házában, miután Jójada így szólt nekik: Íme
a király fia fog uralkodni, ahogy az ÚR
szólt a Dávid fiairól;
4 Azért ez az a dolog amit cselekednetek kell: Harmadrész közületek, akik a
szombatra szoktatok feljönni a papok
és a léviták közül, ajtónálló legyen;
5 Harmadrész a király házánál, és harmadrész a főkapunál álljon; az egész
nép pedig legyen az ÚR házának udvaraiban;
6 Senki ne menjen be az ÚR házába,
hanem csak a papok és akik a léviták
közül szolgálnak, csak ők menjenek
be, mert szent dologra rendeltettek; az
egész nép tartsa magát az ÚR parancsolatához.
7 És a léviták vegyék körül a királyt,
mindenkinek legyen kezében a fegyvere, és ha valaki bemenne a házba, ott
öljék meg; és a király mellett legyetek,
mikor bemegy és mikor kijön.
8 És egészen úgy cselekedtek a léviták és az egész Júda, ahogy Jójada pap
megparancsolta, és ki-ki maga mellé
vette az ő embereit, mindazokat akik
felmentek a szombatra, mind akik kijöttek szombaton, mert Jójada pap
nem eresztette el a csapatokat.
9 És Jójada pap a századosoknak adta
azokat a dárdákat, pajzsokat és páncélokat, amelyek Dávid királyéi voltak,
amelyek az Isten házában voltak.
10 És az egész népet, mindenkit kezében fegyverével, a ház jobb oldalától
fogva a ház bal oldaláig állította, az oltár mellett és a ház mellett a király körül.
11 Akkor kihozták a király fiát, és rátették a koronát és a bizonyságtételt,
és királlyá tették őt, és Jójada és az ő
fiai megkenték őt, ezt mondva: Éljen a
király!
12 Mikor pedig Athália meghallotta a
futkosó nép szavát, akik a királyt dicsérték, akkor ő is felment a nép közé
az ÚR házába.
13 És mikor látta, hogy a király az ő
oszlopánál áll a bejáratnál, s a fejedelmek és a trombitások a király mellett
vannak, és hogy az egész föld népe
örül, trombitál, és az énekesek a zengő szerszámokkal énekelnek, akik tudósok voltak az isteni dicséretben:
475

3
2Sám 7,13;
2Krón 21,7;

2 Krónika 23. 24.

17
5Móz 13,9;
2Kir 11,18;

18
3Móz 1,3;
1Krón
23,1-32;
1Krón
24,1-31;
1Krón
25,1-31;
1Krón
26,1-32;

Athália megszaggatta a ruháit, és
mondta: Árulás, árulás!
14 És Jójada pap kiküldte a századosokat, a sereg elöljáróit, mondva nekik:
Vezessétek ki a sorok között, és ha valaki utánamenne, fegyverrel öljék meg.
Mert ezt mondta a pap: Ne öljétek meg
őt az ÚR házában.
15 Helyet adtak azért neki, hogy kimehessen, és mikor a király háza felé a lovak kapujáig jutott volna, ott megölték őt.
16 Szövetséget tett pedig Jójada maga
között, az egész nép között és a király
között, hogy ők az ÚR népei lesznek.
17 És bement az egész sokaság a Baál
házába, és lerontotta azt, és annak
mind oltárait, mind bálványait összetörte; Mattánt pedig, a Baál papját az
oltárok előtt ölték meg.
18 És gondviselőket állított Jójada az
ÚR házába, a papokat és lévitákat, akiket Dávid csoportokba osztott az ÚR
házában, hogy áldozzanak égőáldozatokkal az ÚRnak, ahogy Mózes törvényében megíratott, nagy vigassággal és énekszóval, a Dávid rendelése
szerint.
19 És az ajtónállókat az ÚR házának
kapuihoz állította, hogy be ne mehessen aki tisztátalan bármely dolog által.
20 Azután maga mellé vette a századosokat és a főembereket és akik a nép felett uralkodnak, s az egész ország népét, és kivezetve a királyt az ÚR házából, bementek a király házának felső kapuján, és a királyt a királyi székbe ültették.
21 És örvendezett a föld minden népe,
és a város is megnyugodott, miután
Atháliát fegyverrel megölték.
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Joás király, Jójada életében az Isten törvénye szerint él és az Isten
házát megépíti. Jójada halála után bálványimádásba hajlik, és megöleti Zakariást, a Jójada fiát. A szíriabeliek megverik Joás hadát, őt pedig az ő saját szolgái ölik meg.

1
2Kir 12,1;

1 Hét esztendős volt Joás mikor uralkodni kezdett, és negyven esztendeig
uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának Sibia volt a neve, Beersebából.
2 És az ÚR előtt kedves dolgot cselekedett Joás, Jójada pap teljes életében.
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3 Jójada pedig két feleséget vett neki,
és fiakat és lányokat nemzett.
4 Ezek után elvégezte magában Joás,
hogy megújítja az ÚR házát.
5 És összehívatta a papokat és a lévitákat, és mondta nekik: Menjetek el Júda
városaiba, és szedjetek pénzt az Izrael népétől fejenként, hogy a ti Istenetek
házát esztendőnként kijavítsák. Ti pedig siessetek ezzel a dologgal; de a léviták nem siettek.
6 Akkor hívatta a király Jójadát, a papi
fejedelmet, és mondta neki: Miért nem
gondoltál a lévitákra, hogy behozzák
Júdából és Jeruzsálemből az ajándékot amelyet Mózes, az ÚR szolgája és
az Izrael gyülekezete, a gyülekezet sátrához rendelt?
7 Mert az istentelen Athália és az ő fiai
elpusztították az Isten házát, és mindazt ami az ÚR házának volt szentelve,
a bálványokra költötték.
8 És mikor parancsolt a király, csináltak egy ládát, melyet kívül, az ÚR házának kapuja előtt helyeztek el.
9 És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az ÚRnak az
ajándékot, amelyet az Isten szolgája,
Mózes parancsolt a pusztában Izraelnek.
10 Akkor a vezérek és az egész nép
mindnyájan örömmel vitték az ő ajándékaikat, és vetették a ládába, amíg
megtelt.
11 És időnként a léviták által elvitették
a ládát a király gondviselőjéhez, és mikor látták, hogy sok pénz van benne,
eljött a király íródeákja és a főpap választott embere, kiürítették a ládát, és
azután ismét visszavitték helyére. Ezt
tették mindennap, és nagy mennyiségű pénzt gyűjtöttek.
12 És a király és Jójada az ÚR háza körül való munka felügyelőjének adta
azt; és favágókat és ácsokat fogadtak
az ÚR házának javítására, vas- és rézműveseket is az ÚR házának megerősítésére.
13 Munkálkodtak azért a művesek, és
az ő kezük által előrehaladt a kijavítás,
és az Isten házát előbbi állapotába helyezték, és megerősítették azt.
14 Mikor pedig elvégezték, a megmaradt pénzt a királynak és Jójadának
vitték, melyből az ÚR háza számára
edényeket csináltak, az isteni tisztelet
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és áldozat számára kanalakat, aranyés ezüstedényeket. És Jójadának teljes
életében szüntelen égőáldozatokkal áldoztak az ÚR házában.
15 Megvénült pedig Jójada, és megelégedve életével, meghalt. Százharminc
esztendős korában halt meg.
16 És eltemették őt a Dávid városában
a királyok között, mivel kedves dolgot
cselekedett Izraelben mind Istennel, és
mind az ő házával.
17 Miután pedig meghalt Jójada, eljöttek Júda fejedelmei, és meghajtották
magukat a király előtt; a király pedig
hallgatott rájuk.
18 És elhagyták atyáik URának Istenének házát, és az Aseráknak és bálványoknak szolgáltak; mely vétkük miatt lett az ÚR haragja Júda és Jeruzsálem ellen.
19 És küldött hozzájuk prófétákat,
hogy visszatérítsék őket az ÚRhoz,
akik bizonyságot tettek ellenük, de
nem hallgattak rájuk.
20 Az Isten Szelleme pedig felindította Zakariást, a Jójada pap fiát, aki felállt a nép között, és mondta nekik: Ezt
mondja az Isten: Miért szegtétek meg
az ÚR parancsolatait? – mert az nem
használ nektek. Ha elhagytátok az
URat, Ő is elhagy titeket.
21 Azok pedig rátámadva, a király parancsából megkövezték őt ott az ÚR
háza udvarában.
22 És nem emlékezett meg Joás király
a jótéteményről, amellyel annak atyja, Jójada volt hozzá életében, hanem
megölette a fiát. Mikor pedig meghalt,
ezt mondta: Lássa meg az ÚR és ítélje meg!
23 És már az esztendő elmúltával feljött ellene Szíria királyának serege, és
Júdára és Jeruzsálemre ment, és kiirtották a nép minden vezéreit a nép
közül, és minden zsákmányukat Damaszkuszba, a királynak küldték;
24 Mert noha kevés emberrel jött rájuk a szíriabeli had, mégis az ÚR kezükbe adta Júda nagy seregét, mivel elhagyták atyáik URát Istenét; és Joáson
is bosszút álltak.
25 És mikor elmentek tőle (súlyos betegségben hagyták hátra): összeesküdtek ellene a szolgái Jójada pap fiának
haláláért, és megölték őt az ágyában és
meghalt. És eltemették őt a Dávid vá-

rosában, de nem a királyok sírjába temették őt.
26 Ezek szövetkeztek ellene: Zabád,
az ammonbeli Simeát asszony fia, és
Józabád, a moábbeli Simrith fia.
27 Az ő fiai, és alatta az adó megszaporodása, és az Isten házának kijavítása, íme meg vannak írva a királyok
könyvének magyarázatában. Az ő fia,
Amásia uralkodott helyette.
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Amásia király megöleti azokat, akik
megölték az atyját. Az edomitákat
megveri, és az ő bálványukat kezdi imádni, amely dologért a próféta megfeddi. Izrael királya megveri és megölik.
1 Huszonöt esztendős korában kezdett
uralkodni Amásia, és huszonkilenc
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
az anyjának Jéhoaddán volt a neve, Jeruzsálemből való.
2 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
előtt, de nem tiszta szívvel.
3 Azután pedig, hogy megerősödött
országában, megölte a szolgáit akik
megölték a királyt, az ő atyját.
4 De azok fiait nem ölette meg, hanem úgy cselekedett ahogy a törvényben, a Mózes könyvében megíratott,
amelyben az ÚR parancsolt, ezt mondva: Meg ne öljék az atyákat a fiakért,
és a fiakat se öljék meg az atyákért, hanem mindenkit az ő saját bűnéért öljenek meg.
5 Azonfelül összegyűjtötte Amásia
a Júda népét, és választott közülük a
nemzetségek szerint egész Júdában és
Benjáminban ezredeseket és századosokat; és megszámlálta őket a húszesztendősöktől fogva és akik feljebb voltak, és talált azok közül háromszázezer válogatott fegyverfoghatót, kopjásokat és pajzsosokat.
6 És még az izraeliták közül is százezer
erős vitézt fogadott fel, száz talentum
ezüstön.
7 Eljött hozzá az Isten embere, ezt
mondva: Óh király! ne menjen el veled
Izrael serege, mert az ÚR nem lesz Izraellel, Efraim minden fiaival.
8 Ha nem hiszed, ám menj el, készülj a
viadalhoz, de megver az Isten téged az
ellenség előtt, mert az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés.
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17
2Kir 14,8;

18
Bír 9,8;

9 Akkor mondta Amásia az Isten emberének: De mit tegyünk a száz talentum ezüsttel, amelyet Izrael seregének
adtam? És felelt az Isten embere: Az
ÚR neked annál sokkal többet adhat.
10 Kiválasztotta azért Amásia azt a
sereget, amely Efraimból jött hozzá,
hogy menjenek helyükre; mely dologért igen megharagudtak Júda népére, és felgerjedt haraggal tértek vissza
helyeikre.
11 Amásia pedig felbátorodva, elindította népét és a sós völgybe ment; és a
Szeir fiai közül megvert tízezret.
12 És Júda fiai tízezret élve fogtak el,
akiket egy magas kőszikla tetejére vittek, és letaszították őket a magas kőszikláról, és mindnyájan darabokra
szakadoztak.
13 Annak a seregnek fiai pedig akiket
Amásia visszaküldött, hogy ne menjenek vele hadba: Júda városaira ütöttek
Samáriától fogva egészen Bethóronig;
és levágva háromezret azok közül,
nagy zsákmányt vittek el.
14 Miután Amásia megtért az edomiták megveréséből, elhozta Szeir fiainak isteneit, és Isten gyanánt tisztelte
azokat, akik előtt meghajtotta magát és
jóillatot gerjesztett nekik.
15 Ezért megharagudott az ÚR Amásiára, és prófétát küldött hozzá, aki
mondta neki: Miért imádod annak a
népnek isteneit, akik nem szabadíthatták meg az ő népüket a te kezedből?
16 Mikor pedig így szólt neki, mondta
neki a király: Vajon te vagy a király tanácsosa? Hallgass, mert rosszul jársz.
Megszűnt azért a próféta, miután ezt
mondta volna: Látom, hogy az Isten
el akar téged veszteni, mivel ezt művelted, és tanácsomat nem fogadtad
meg.
17 Amásia pedig, a Júda királya tanácsot tartva, követet küldött Joáshoz,
Joákház fiához, aki Jéhu fia volt, az Izrael királyához, ezt mondva: Nosza,
szálljunk szembe egymással!
18 Akkor Joás, Izrael királya ilyen választ adott Amásiának, Júda királyának: A Libanon hegyén való tövis küldött a Libanonon való cédrusfához, ezt
mondva: Add a te lányodat az én fiamnak feleségül; eközben azonban arra
menve egy fenevad, amely a Libanonon lakott, eltaposta azt a tövist.
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19 Te magadban így gondolkodtál:
Megverted az edomitákat, azért fuvalkodtál fel magadban, hogy dicsekedj.
Kérlek, maradj otthon, miért szereznél magadnak veszedelmet, hogy te és
Júda elvesszen általam.
20 De Amásia nem nyugodhatott, mert
Isten elvégezte, hogy az ellenség kezébe adja őket, mivel az edomiták isteneit keresték.
21 Felindult azért Joás, az Izrael királya, és szembeszálltak egymással ő és
Amásia, a Júda királya Béth-Semesnél,
amely Júdában van.
22 És Júda megveretett Izrael által, és
mindnyájan sátraikba menekültek.
23 Amásiát pedig, Júda királyát, a Joás
fiát, aki Joákház fia volt, Joás, az Izrael királya elfogta Béth-Semesben, és Jeruzsálembe vitte őt, és Jeruzsálem kőfalát lerontotta az Efraim kaputól fogva egészen a szeglet kapujáig négyszáz singnyire.
24 És az aranyat, az ezüstöt és mindenféle edényeket, amelyek az Isten házában, az Obed-Edom birtokában találtattak, és a király házának
kincseit, és a nép főinek fiait mind
Samáriába vitte.
25 Amásia, a Joás fia, a Júda királya,
miután meghalt Joás, a Joákház fia, az
Izrael királya, még tizenöt esztendeig élt.
26 Amásia többi dolgai pedig, az elsők
és utolsók, vagy nincsenek-e megírva
Júda és Izrael királyainak könyvében?
27 Attól az időtől fogva pedig, hogy
Amásia elszakadt az ÚRtól, összeesküvést szőttek ellene Jeruzsálemben; és
elmenekült Lákisba, de utánaküldtek
Lákisba, és ott megölték őt.
28 És elhozták onnan lovakon, és eltemették őt az atyáival Júda városában.
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2Krón 32,5;
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2Kir 14,18;

26

Uzziás lesz a király Júdában
Amásia helyett. A filiszteusokon diadalt vesz. Mivel azonban a papok tisztébe lépett, ezért bélpoklossággal verte meg
Isten. Meghal, és helyette az ő fia, Jótám
lesz a király.
1 Akkor előhozva az egész Júda nemzetsége Uzziást (aki tizenhat esztendős volt), királlyá tették őt az ő atyja,
Amásia helyett.
2 Ő építette meg Elótot, és csatolta is-
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2
2Kir 14,22;
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3
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mét Júdához, miután Amásia király
meghalt az atyáival együtt.
3 Tizenhat esztendős korában kezdett
uralkodni Uzziás, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő
anyjának a neve Jékólia volt, Jeruzsálemből való.
4 És az ÚR előtt kedves dolgot cselekedett, ahogy az ő atyja, Amásia is cselekedett.
5 És az Istent kereste Zakariás próféta
idejében, aki értelmes volt az isteni látásokban; és mindaddig amíg az URat
kereste, jó előmenetelt adott neki Isten;
6 Mert kimenve, hadakozott a filiszteusok ellen; és a Gáth kerítését, a
Jabné kerítését és az Asdód kerítését
letörte, és városokat épített Asdódban
és a filiszteusok tartományában.
7 És megsegítette őt az Isten a filiszteusok ellen és az arábiabeliek ellen,
akik Gúr-Baálban, és Meunimban laktak.
8 És az ammoniták ajándékot adtak
Uzziásnak, és elterjedt az ő híre Egyiptomig, mert igen megnövekedett az ő
hatalma;
9 És Uzziás tornyokat épített Jeruzsálemben a szeglet kapuja felett, a völgy
kapuja felett és a szegletek felett, és
igen megerősíttette azokat.
10 A pusztában is tornyokat építtetett,
és sok kutat ásatott, mert sok nyája
volt mind a völgyekben, mind a lapályon, és szántóvető szolgái, vincellérei
a hegyeken és Kármelben, mert kedvelte a földművelést.
11 Uzziásnak hadakozó serege is volt,
amely csapatonként harcba mehetett,
ahogy megszámláltatott Jéhiel íródeák és Maaséja elöljáró által Hanániás
vezetése alatt, aki a király vezérei közül való.
12 A családfők egész száma a hadakozó vitézek között kétezer és hatszáz
volt.
13 És a kezük alatt lévő hadakozó sereg háromszázhétezer ötszáz harcosból állt, akik képesek voltak megsegíteni a királyt ellenségei ellen.
14 És Uzziás készíttetett nekik, az
egész sereg számára pajzsokat, kopjákat, sisakokat, páncélokat, íjakat és parittyába való köveket.
15 Azonfelül készíttetett Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gé-

pezeteket a tornyok tetején és a kőfal
szegletein, nyilak és nagy kövek kihajigálására. És az ő híre messzire elterjedt, mert csodálatosan megsegíttetett,
amíg megerősödött.
16 Mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztesse magát és vétkezett az ő URa
Istene ellen: Bement az ÚR templomába, hogy a füstölő oltáron füstöljön.
17 És bement utána Azáriás pap, és
vele az ÚR papjai nyolcvanan, igen
erősek.
18 És ellenálltak Uzziás királynak, és
mondták neki: Uzziás! nem a te dolgod az ÚRnak füstölni, hanem az Áron
pap fiaié, akik felszenteltettek, hogy
füstöljenek. Menj ki ebből a szent helyből, mert igen vétkeztél és nem lesz dicsőségedre az ÚR Istentől.
19 És megharagudott Uzziás, akinek
kezében volt a füstölő szerszám, hogy
füstöljön; és mikor megharagudott a
papokra, bélpoklosság támadt a homlokán ott a papok előtt, az ÚR házában
a füstölő oltár előtt.
20 És mikor rátekintett Azáriás főpap,
és vele mind a többi papok, látták a
bélpoklosságot a homlokán, és elűzték
őt onnan, sőt maga is sietett kimenni,
mert az ÚR megverte őt.
21 És Uzziás király halála napjáig bélpoklos lett; és egy elkülönített házban
lakott bélpoklosan, mert az ÚR házából kivettetett. És Jótám, az ő fia volt a
király házában, aki az ország népe felett ítélkezett.
22 Uzziás első és utolsó dolgait pedig
megírta Ésaiás próféta, az Ámós fia.
23 És meghalt Uzziás az atyáival
együtt, és eltemették őt az atyáival a
temetőbe, amely a királyoké volt, mert
ezt mondják felőle: bélpoklos volt. És
Jótám, az ő fia uralkodott helyette.

21
2Kir 15,5;

27

Jótám uralkodik Uzziás után, aki
megveri az ammonitákat. Jótám
után fia, Akház uralkodik.
1 Huszonöt esztendős volt Jótám amikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az
anyjának a neve Jérusa volt, a Sádók
lánya.
2 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
előtt, mint az ő atyja, Uzziás is cseleke479
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2 Krónika 27. 28.
dett, csakhogy nem ment az ÚR templomába; a nép azonban továbbra is vétkezett.
3 Ő építette meg az ÚR házának felső
kapuját; a vár kőfalán is sokat épített.
4 Azonfelül a Júda hegyes földjén városokat épített, és a ligetekben palotákat és tornyokat épített.
5 Ő is hadakozott az Ammon fiainak
királyai ellen, akiket megvert; és az
Ammon fiai abban az esztendőben adtak neki száz talentum ezüstöt, tízezer
véka búzát és tízezer véka árpát. Ezt fizették neki az Ammon fiai a második
és harmadik esztendőben is.
6 És hatalmassá lett Jótám, mert útjában az ő URa Istene előtt járt.
7 Jótám többi dolgait pedig, minden
hadakozásait és útjait, íme megírták
Izrael és Júda királyainak könyvében.
8 Huszonöt esztendős korában kezdett
uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
9 És elaludt Jótám az atyáival, és eltemették őt a Dávid városában; és
Akház, az ő fia uralkodott helyette.

28

A hitetlen Akház királyt a
szíriabeliek, izraeliták, edomiták és
filiszteusok nagyon megverik, és az asszír
királytól kér segítséget ellenük, de az nem
segíthet, ezért sokkal nagyobb bálványimádásba kezd, mint előzőleg. Meghal Akház,
és Ezékiás uralkodik helyette.
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1 Húsz esztendős volt Akház mikor
uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és
nem cselekedett kedves dolgot az ÚR
előtt, mint Dávid, az ő atyja;
2 Hanem Izrael királyainak útján járt,
és öntött bálványokat is csináltatott a
Baál tiszteletére.
3 Azonfelül a Hinnom fiának völgyében tömjénezett; fiait is megégette tűzben, a pogányok utálatosságai szerint,
akiket az ÚR az Izrael fiai elől kiűzött.
4 Áldozott és tömjénezett a magas hegyeken is, a halmokon is és minden
zöld fa alatt.
5 Ezért az ő URa Istene a szíriabeli király kezébe adta őt, és igen megverték
őt, és sok foglyot hurcoltak el tőle, akiket Damaszkuszba vittek. Sőt még Izrael királyának kezébe is adatott, és az
is igen megverte őt.
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6 Mert Pékah, a Rémália fia, Júdában
egy nap levágott százhúszezer embert,
mind vitézeket; mivel elhagyták atyáik URát Istenét.
7 És az efraimbeli hatalmas Zikri megölte Maásiát, a király fiát, Azrikámot,
az ő házának gondviselőjét, és Elkánát,
aki a király után második volt.
8 És Izrael fiai fogva vittek az ő
atyjukfiai közül kétszázezer asszonyt,
fiút, lányt, és nagy vagyont raboltak el
tőlük, és azzal a zsákmánnyal mentek
Samáriába.
9 Az ÚRnak pedig volt ott egy prófétája, akinek Odéd a neve, aki elé menve a hadnak amely Samáriába ment,
mondta nekik: Íme, mivel a ti atyáitok
URának Istenének haragja Júda ellen
felgerjedt, kezetekbe adta őket, és ti sokat megöltetek közülük haragotokban,
amely szintén felhatott az égig;
10 És most már arra gondoltok, hogy
Júda és Jeruzsálem fiait magatok alá
vessétek, hogy nektek szolgáitok és
szolgálólányaitok legyenek: vajon ezáltal nem teszitek-e magatokat bűnösökké a ti URatoknál Isteneteknél?
11 Azért halljátok meg szavamat: Vigyétek vissza a ti atyátokfiai közül
való foglyokat, akiket idehoztatok, különben az ÚR nagy haragja lesz rajtatok.
12 Akkor némelyek felkeltek az Efraimból való vezérek közül: Azáriás, a
Jóhanán fia; Berékiás, a Mesillemót
fia; Ezékiás, a Sallum fia, és Amása, a
Hadlai fia, azok ellen akik a viadalból
jöttek.
13 És mondták nekik: Ne hozzátok ide
be a foglyokat, mert igen nagy bűn
lesz az amit művelni akartok, és ezzel
a mi bűneinket és vétkeinket megsokasítjátok, mert enélkül is sok bűnünk
van, és az ÚR haragja van Izrael ellen.
14 Otthagyta azért a sereg a foglyokat
és a zsákmányt a vezérek és az egész
gyülekezet előtt.
15 És felálltak a név szerint megnevezett férfiak, és felvették a foglyokat, és akik mezítelenek voltak közülük, felöltöztették a zsákmányból; felöltöztették azokat, sarukat is adtak lábaikra, ételt és italt is adtak nekik; sőt
meg is kenték őket, és a gyengélkedőket szamarakra helyezték, és a pálmafák városába, Jerikóba vitték őket,
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Bír 16,23;
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az ő atyjukfiaihoz; azután megtértek
Samáriába.
16 Abban az időben küldött Akház király az asszíriabeli királyhoz, hogy segítse meg őt.
17 Mert még az edomiták is eljöttek, és
a júdabeliek közül sokat levágtak, vagy
rabságba hurcoltak.
18 A filiszteusok is mind ellepték a lapályon való városokat és Júda dél felől
való részét, és elfoglalták Béth-Semest,
Ajalont, Gederótot, Sókot és annak faluit; Timnát és annak faluit; Gimzót és
annak faluit, és ott laktak;
19 Mert az ÚR megalázta Júdát
Akházért, Izrael királyáért, mert arra
indította Júdát, hogy vétkezzen az ÚR
ellen.
20 Eljött azért ellene Tiglát-Piléser,
Asszíria királya, aki sanyargatta őt, és
nem segítette meg.
21 Mert Akház kifosztotta az ÚR házát, a királyét, a fejedelmekét, és az
asszíriabeli királynak adta, de azért
nem lett neki segítségére.
22 Sőt még a szorongattatás idején is
annál inkább vétkezett az ÚR ellen;
ilyen volt Akház király.
23 Mert Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, ezt mondva:
Mivel Szíria királyainak istenei megsegítik őket, azért én is azoknak áldozom, hogy segítsenek engem is, holott
mind neki, mind az egész Izraelnek
azok okozták romlását.
24 És összehordta Akház az Isten házának edényeit, és összetörte az Isten
házának edényeit, és az ÚR házának
ajtajait bezárta, és Jeruzsálem minden
szegletén a maga számára csinált oltárokat;
25 Júda minden városaiban is magas
helyeket épített, hogy az idegen isteneknek tömjénezzen, és haragra ingerelte atyái URát Istenét.
26 Az ő többi dolgai pedig és útjai, úgy
az elsők mint utolsók, íme meg vannak
írva Júda és Izrael királyainak könyvében.
27 Meghalt pedig Akház az atyáival,
és eltemették őt Jeruzsálem városában,
mert nem vitték őt Izrael királyainak
sírjába. És az ő fia, Ezékiás uralkodott
helyette.

29

2 Krónika 28. 29.

Ezékiás miután királlyá tették az istentiszteletet helyre állíttatja. A papoknak parancsolja, hogy magukat megszentelve a templomot tisztítsák meg.
Azután a néppel és a papokkal, lévitákkal,
sok áldozattal áldozik nagy örömmel.

1 Ezékiás huszonöt esztendős korában
kezdett uralkodni, és huszonkilenc
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
anyjának a neve Abija volt, a Zakariás lánya.
2 És kedves dolgot cselekedett az ÚR
előtt, egészen úgy, ahogy Dávid, az ő
atyja is cselekedett.
3 És az ő királyságának első esztendejében, az első hónapban kinyitotta az
ÚR házának ajtajait, és felújíttatta azokat.
4 És egybehívatta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtette őket a napkelet
felől való utcában;
5 És mondta nekik: Hallgassatok meg
engem léviták! Most szenteljétek meg
magatokat, a ti atyáitok URának Istenének házát is szenteljétek meg, és
hordjatok ki minden tisztátalanságot a
szenthelyről;
6 Mert vétkeztek a mi atyáink, és a mi
URunk Istenünk előtt gonoszul cselekedtek, és elhagyták Őt, az ÚR sátrától elfordították arcukat, hátat fordítva annak.
7 A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és füstölőszert nem
füstölögtettek, és nem áldoztak égőáldozatot Izrael Istenének a szenthelyen.
8 És ezért volt az ÚR haragja Júdán és
Jeruzsálemen, és adta őket rabságra és
pusztulásra és kigúnyoltatásra, ahogy
ti magatok is látjátok.
9 És íme atyáink fegyver által hullottak
el, fiaink, lányaink és feleségeink fogságba vitettek e dolog miatt.
10 Most azért elvégeztem magamban,
hogy az Izrael URával Istenével szövetséget szerzek, hogy haragját tőlünk
elfordítsa.
11 Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert
az ÚR elválasztott titeket, hogy előtte
állva, neki szolgáljatok; hogy szolgái
legyetek neki és jóillatot szerezzetek.
12 Felkeltek azért a léviták: Máhát
az Amásai fia, Jóel az Azárja fia, akik
kéhátiták voltak; a Mérári fiai közül pedig Kis az Abdi fia, és Azária a
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23
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Jéhalélel fia, és a gersoniták közül Joah
a Zimma fia, és Éden a Joah fia;
13 Az Elisáfán fiai közül Simri és
Jéhiel; az Asáf fiai közül Zakariás és
Mattánia;
14 A Hemán fiai közül Jéhiel és Simei;
a Jédutun fiai közül Semája és Uzziel.
15 Összegyűjtötték az ő atyjukfiait, és
megszentelték magukat, és bementek
a király parancsolatából az ÚR beszédei szerint, az ÚR házának megtisztítására.
16 És bementek a papok az ÚR házának belső részébe, hogy azt megtisztítsák; kihordtak belőle minden tisztátalanságot, amelyet az ÚR templomában
találtak, az ÚR házának udvarába; és a
léviták felszedték, hogy onnan kihordják a Kidron patakjába.
17 A megszentelést pedig az első hónap első napján kezdték el, és a hónap
nyolcadik napján bementek az ÚR házának tornácába, és megszentelték az
ÚR házát nyolc napon át úgy, hogy az
első hónap tizenhatodik napján végezték be.
18 És akkor bementek Ezékiás királyhoz, és mondták: Megtisztítottuk mindenestől az ÚR házát, az égőáldozat
oltárát is, minden hozzá tartozó edényekkel együtt, a szent asztalt is minden szerszámaival;
19 Minden egyéb eszközöket is, amelyeket Akház király az ő királysága
alatt elhagyott, mikor Isten ellen vétkezett, helyreállítottunk és megszenteltünk, és íme mind az ÚR oltára előtt
vannak.
20 Reggel azért felkelt Ezékiás király,
és összegyűjtette a város fejedelmeit,
és felment az ÚR házába.
21 És vittek fel hét tulkot és hét kost,
hét bárányt és hét bakot bűnért való áldozatra az országért, a szent hajlékért
és Júdáért, és megparancsolta az Áron
fiainak, a papoknak, hogy áldozzák
meg az ÚR oltárán.
22 Megölték azért a tulkokat, és a papok azoknak vérét véve elhintették az
oltárra; hasonlóképpen megölve a kosokat, elhintették azoknak vérét az oltárra; a bárányokat is megölve, azoknak vérét az oltárra hintették.
23 Azután előhozták a bűnért való bakokat a király és a gyülekezet elé, és
kezüket rájuk tették.
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24 Miután a papok megölték azokat,
bűnért való áldozást végeztek a vérükkel az oltáron az egész Izrael megtisztulására, mert az egész Izraelért parancsolta a király az égőáldozatot és a bűnért való áldozatot.
25 És beállította a lévitákat az ÚR házába cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gádnak, a király
prófétájának, és Nátán prófétának parancsolata szerint, mert az ÚRtól volt a
parancs az Ő prófétái által.
26 Előálltak azért a léviták Dávid zengő szerszámaival; a papok is a trombitákkal.
27 És megparancsolta Ezékiás, hogy
egészen égőáldozatot áldozzanak az
oltáron. És mikor megkezdődött az áldozás, ugyanakkor megkezdődött az
ÚR éneke is, és a trombiták harsonája
Dávidnak, Izrael királyának szerszámaival.
28 És az egész gyülekezet leborult, az
énekesek énekeltek, és a trombitások
trombitáltak mindaddig, amíg az egészen égőáldozatnak vége lett.
29 És amikor elvégezték az áldozatokat, a király és mindnyájan a vele valók arccal leborulva imádkoztak.
30 És megparancsolta Ezékiás király és
a fejedelmek a lévitáknak, hogy dicsérjék az URat Dávid és Asáf próféta dicséreteivel; akik mikor nagy örömmel
dicsérték az URat, meghajoltak és leborultak.
31 Azután szólt, és mondta Ezékiás:
Most már felszenteltétek magatokat
az ÚRnak, azért gyertek, és hozzatok
áldozatokat és dicsérő áldozatokat az
ÚR házában. És az egész gyülekezet
hozott áldozatokat és hálaadás áldozatait, és mindaz akit a szíve indított,
egészen égőáldozatot.
32 És az égőáldozatra való barmok
száma, amelyeket a gyülekezet hozott,
ez volt: hetven tulok, száz kos, kétszáz
bárány. Mindezek egészen égőáldozatul voltak az ÚRnak.
33 Azonkívül az ÚRnak szenteltek hatszáz tulkot és háromezer juhot.
34 De mivel a papok kevesen voltak,
és nem győzték az áldozatokat mind
megnyúzni, ezért az ő atyjukfiai, a léviták segítségükre voltak nekik mindaddig, amíg azt a munkát elvégezték,
és míg a többi papok megszentelték
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1Krón 6,31;
1Krón 16,4;
1Krón 23,5;
1Krón 25,1;
1Krón 25,6;
2Krón 8,14;

2 Krónika 29. 30.
magukat, mert a léviták igazabb szívűek voltak a maguk megszentelésében
mint a papok.
35 Az egészen égőáldozat is igen sok
volt a hálaáldozatok kövérjeivel és az
egészen égőáldozatokhoz való italáldozatokkal; és így állíttatott helyre az
ÚR házának szolgálata.
36 Örvendezett azért Ezékiás és vele az
egész gyülekezet, hogy Isten elkészítette a népet, mert hirtelen történt ez
a dolog.

30

Ezékiás tanácsot tart a fejedelmekkel
és úgy rendelkezik, hogy a második
hónapra a szokott idő után húsvétot hirdet,
ahogyan az Isten rendelte a húsvét ünnepét, és Ezékiás parancsára nagy vigassággal megszentelik azt. A húsvétnak hét napot szentelnek, és sok áldozatot áldoznak.

2
4Móz 9,10;

1 És elküldött Ezékiás az egész Izraelhez és Júdához, sőt Efraimnak és
Manassénak is írt leveleket, hogy jöjjenek el az ÚR házához Jeruzsálembe,
hogy megtartsák a páskhát az Izrael
URának Istenének.
2 És tanácsot tartott a király és fejedelmei, és az egész gyülekezet Jeruzsálemben, hogy a második hónapban
tartsák meg a páskhát.
3 Mert azt akkor nem tarthatták meg,
mert a papok nem szentelhették meg
magukat kellő számban, és a nép sem
gyűlt össze Jeruzsálembe.
4 És ez a dolog igen tetszett mind a királynak, mind az egész gyülekezetnek.
5 Elhatározták, hogy kihirdetik egész
Izraelben Beersebától fogva Dánig,
hogy jöjjenek Jeruzsálembe páskhát
szentelni Izrael URának Istenének,
mert már régóta nem tartották meg
úgy, ahogy megíratott.
6 Elmentek azért a híradók a király levelével és a fejedelmekével az egész Izraelhez és Júdához, és a király parancsolatából ezt mondták: Izrael fiai! térjetek meg az Ábrahámnak, Izsáknak
és Izraelnek URához Istenéhez, és Ő is
megtér a maradékhoz, mely megmaradt még köztetek az asszíriabeli királyok kezétől.
7 És ne legyetek olyanok, mint a ti
atyáitok és atyátokfiai, akik vétkeztek
az atyáik URa Istene ellen és elpusztította őket, ahogy ti magatok látjátok.

8 Most azért meg ne keményítsétek
nyakatokat, mint a ti atyáitok; adjatok kezet az ÚRnak, és bemenve az
Ő szent helyébe, amelyet megszentelt
örökké, szolgáljatok a ti URatoknak Isteneteknek, és elfordul rólatok haragja.
9 Mert ha ti megtértek az ÚRhoz, a ti
atyátokfiai és fiaitok kedvet találnak
azoknál akik őket fogságba vitték, és
megtérjenek erre a földre, mert irgalmas és kegyelmes a ti URatok Istenetek, és nem fordítja el arcát tőletek, ha
megtértek hozzá.
10 Mikor pedig a híradók városról városra mentek az Efraim és a Manassé
földjén, mind Zebulonig, nevették és
csúfolták őket;
11 Azonban némelyek az Áser, Manassé és a Zebulon nemzetségéből megalázták magukat, és eljöttek Jeruzsálembe.
12 Júdában is ezt cselekedte az Isten
keze, egy akaratot adva beléjük, hogy
engedjenek a király és a fejedelmek parancsának az ÚR beszéde szerint.
13 Sok nép gyűlt azért Jeruzsálembe,
hogy a második hónapban megtartsák
a kovásztalan kenyerek ünnepét; igen
nagy gyülekezet volt.
14 És felkeltek, és lerontották az oltárokat, amelyek Jeruzsálemben voltak, és
a füstölő oltárokat is mind lerontották,
és a Kidron patakjába hányták.
15 És megölték a páskhabárányt a második hónap tizennegyedik napján; s a
papok és léviták elszégyellték és megszentelték magukat, és égőáldozatokat
vittek az ÚR házába;
16 És ki-ki az ő helyére állt az ő szokásuk szerint, és Mózesnek, az Isten emberének törvénye szerint, és a papok
hintették a vért a léviták kezéből.
17 Minthogy pedig igen sokan voltak a gyülekezetben akik nem szentelték meg magukat, ezért a léviták a
páskhabárány megölésével foglalkoztak azokért, akik tisztátalanok voltak,
hogy megszenteljék az ÚRnak;
18 Mert a nép nagy része, sokan az
Efraim, Manassé, Issakhár és Zebulon nemzetségéből, nem szentelték
meg magukat, mégis megették a
páskhabárányt, nem úgy, ahogy megíratott; de könyörgött értük Ezékiás,
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24
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ezt mondva: A kegyes ÚR tisztítsa meg
azt;
19 Mindenkit, aki elkészítette a szívét,
hogy keresse az ÚR Istent, atyái Istenét, ha nem is volt megtisztítva a szentség tisztasága szerint.
20 És meghallgatta az ÚR Ezékiást, és
megkegyelmezett a népnek.
21 Megtartották tehát az Izrael fiai,
akik Jeruzsálemben találtattak, a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel, és mindennap
dicsérték az URat a léviták és a papok,
az ÚR erejét éneklő szerszámokkal.
22 És kegyesen beszélt Ezékiás minden lévitával, akik értelmesek és jóindulattal voltak az ÚR iránt. És ünnepi lakomát tartottak hét napon át, áldozva hálaadó áldozatokkal, és dicsérve atyáik URát Istenét.
23 Tanácsot tartott pedig az egész gyülekezet, hogy még hét napig szenteljenek ünnepet; és így még hét napot töltöttek el vigasságban;
24 Mert Ezékiás, Júda királya adott a
gyülekezetnek ezer tulkot és hétezer
juhot, a fejedelmek is adtak a gyülekezetnek ezer tulkot és tízezer juhot; és
a papok nagy számban megszentelték
magukat.
25 Nagy örömben volt azért Júda
egész gyülekezete, a papok, a léviták
és azoknak egész gyülekezete, akik Izraelből odamentek; mind az idegenek,
akik az Izrael földjéről jöttek, mind a
Júdában lakók.
26 És volt nagy vigasság Jeruzsálemben, mert Salamonnak, az Izrael királyának, Dávid fiának idejétől fogva
nem volt ehhez hasonló ünnep Jeruzsálemben.
27 Ezek után felálltak a papok és a léviták, és megáldották a gyülekezetet; és
meghallgatásra talált az ő szavuk, és
felhatott az ő könyörgésük a mennybe,
az Isten szentséges lakhelyébe.
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Izrael népe kitörli az országból a
bálványokat és a bálványimádást.
Ezékiás király a papokat és a lévitákat az ő
tisztükbe állítja, és azok élelmezéséről gondot visel, visszaállítja az első zsengéknek és
dézsmáknak törvényét.

1
2Kir 18,4;

1 Ahogy mindezeknek vége lett: kiment az egész Izrael, akik Júdának vá484

rosaiban találtattak, és széttörték a bálványokat, az Aserákat kivagdalták,
és lerontották a magas helyeket és oltárokat egész Júdában, Benjáminban,
Efraimban és Manasséban, amíg be
nem fejezték; azután visszatértek az
Izrael fiai mind, ki-ki az ő örökségébe
és városaiba.
2 És helyreállította Ezékiás a papok és
léviták osztályait csoportjaik szerint,
mindenkit az ő szolgálata szerint, a papokat és a lévitákat az égőáldozatokra
és a hálaadó áldozatokra, a szolgálatra, hálaadásra és dicséretre az ÚR táborának kapuiban.
3 És a király az ő jövedelmének egy részét az égőáldozatok számára rendelte,
a reggeli és esti égőáldozatok, a szombatnapok, a hónapok első napjainak
és az ünnepek égőáldozatai számára,
ahogy az ÚR törvényében megíratott.
4 Meghagyta a népnek is, Jeruzsálem
lakosainak, hogy adják meg a papok és
a léviták járandóságát, hogy az ÚR törvényéhez annál inkább ragaszkodjanak.
5 Ahogy ennek az intézkedésnek a híre
elterjedt: Izrael fiai a búzának, a bornak és olajnak, a méznek és minden
mezei termésnek zsengéjét bőséggel
megadták; és mindenből a tizedet bőséggel meghozták.
6 És az Izrael és Júda fiai, akik Júda városaiban laktak, ők is elhozták a barmokból és juhokból a tizedet, és annak
tizedét, ami az ő URuknak Istenüknek szenteltetett, és rakásonként felhalmozták.
7 A harmadik hónapban kezdték a rakásokat rakni, és a hetedik hónapban
végezték el.
8 Odamenve pedig Ezékiás és a fejedelmek, és látva a rakásokat: áldották
az URat és az Ő népét, Izraelt.
9 Megkérdezte pedig Ezékiás a papokat és a lévitákat a rakások felől.
10 Akinek felelve Azáriás, a főpap, a
Sádók nemzetségéből való, mondta:
Mióta elkezdték az ÚR házába hozni
az ajándékokat: eleget ettünk és sok
meg is maradt belőle, mert az ÚR megáldotta az Ő népét; és ez a rakás ami
megmaradt.
11 És mondta Ezékiás, hogy csináljanak az ÚR házában tárházakat, és
megcsinálták.
12 Behordták azért az ajándékokat,

3
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15
Józs 21,9;

17
1Krón
23,27;

a tizedeket, és ami megszenteltetett,
nagy hűséggel, és ezek főgondviselője Konánia lévita volt, a második pedig
ennek atyjafia, Simei.
13 Jéhiel pedig és Azáriás, Náhát,
Asáel, Jérimot, Józabád, Eliel, Ismákia,
Máhát és Benája, gondviselők voltak,
Konániának és atyjafiának Simeinek
keze alatt, Ezékiás királynak és
Azáriásnak az Isten háza elöljárójának
parancsolatából.
14 Kóré lévita pedig, a Jemna fia, aki ajtónálló volt napkelet felől, az Isten számára tett önkéntes adományok gondviselője volt, hogy kiadja az ÚR ajándékait és a szentséges dolgokat.
15 Keze alatt voltak: Eden, Minjámin,
Jésua, Semája, Amária és Sekánia a
papok városaiban, hogy hűségesen
osztogassák a csapatok szerint az ő
atyjukfiainak, úgy a nagynak mint a
kicsinek,
16 (Az ő nemzetségük férfiain kívül, a
három esztendős fiútól fogva feljebb)
mindenkinek, akinek bejárása volt az
ÚR házába a maga napján, a naponként való szolgálatra, rendtartásuk és
csapataik szerint;
17 A papok nemzetségének családjaik
szerint; a lévitáknak is, akik húsz esztendősek és feljebb valók voltak, az ő
rendtartásuk és csapataik szerint.
18 És azok családjának minden kisdeddel, feleségeikkel, fiaikkal, lányaikkal, és az egész gyülekezetnek, mert
az ő hitük szerint szentelték magukat
a szentségre;
19 Az Áron fiainak is, a papoknak, az
ő városaikhoz tartozó vidék környékén, minden városban voltak név szerint megnevezett emberek, hogy kiadják a részét minden férfinak a papok
közül, és minden nemzetségnek a léviták között.
20 És így cselekedett Ezékiás egész
Júdában. Ami jó, igaz és helyes volt az
ő URa Istene előtt, azt művelte.
21 És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban,
keresve az ő Istenét, teljes szívvel járt
el, és ezért szerencsés volt.

az Istennek, és az ő ellenségeit Isten megbünteti. Nagy betegségbe esik Ezékiás és
abból megszabadul, de Isten jótéteményével gonoszul visszaél, felfuvalkodik ellene.
Megtéréssel és könyörgéssel az Isten haragját eltávoztatja. Utána Manassé lesz a
király.

1 Ezek a dolgok és igazságos cselekedetek után eljött Sénakhérib, az
asszíriabeli király, és Júdába menve
megszállta a megerősített városokat,
azt mondva, hogy elfoglalja azokat
magának.
2 Mikor tehát Ezékiás látta, hogy
Sénakhérib eljött, és Jeruzsálemet meg
akarja szállni:
3 Tanácsot tartott vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kívül való forrásokat betöltsék; és azok segítségére lettek neki;
4 Mert összegyűlve a sokaság, bedugtak minden forrást és az ország közepén folyó patakot, ezt mondva: Miért
találjanak az asszíriai királyok elegendő vizet, ha eljönnek?!
5 És felbátorodva, megépítette a város leromlott kerítését, felemelve a tornyokig, és kívül másik kőfalat is emelt,
és megerősítette Millót a Dávid városában; ezenfelül szerzett sok fegyvert
és pajzsot.
6 És a nép fölé seregvezéreket tett, és
maga köré gyűjtve őket a város kapujának utcájára, az ő szívük szerint így
szólt:
7 Erősek legyetek és bátrak, semmit se
féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak,
hogynem vele.
8 Vele hústesti erő van, velünk pedig a mi URunk Istenünk, hogy megsegítsen minket és hadakozzon értünk. És felbátorodott a nép ezt hallva
Ezékiástól, a Júda királyától.
9 Ezek után elküldte szolgáit Sénakhérib, az asszíriai király Jeruzsálembe
(ő pedig Lákis mellett volt egész seregével) Ezékiáshoz, Júda királyához, és
az egész Júdához, mely Jeruzsálemben
volt, ezt mondva:
10 Ezt mondja Sénakhérib, az asszíriEzékiás megerősíti Jeruzsálemet ai király: Kiben bíztok, hogy JeruzsáSenakhérib ellen, és bátorítja a né- lemben maradtok a megszállás idején?
pet. Az ellenség káromlása miatt könyörög 11 Vagy nem Ezékiás áltatott el tite485
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ket, hogy éhséggel és szomjúsággal
öljön meg titeket, ezt mondva: A mi
URunk Istenünk megszabadít minket
az asszíriabeli király kezéből?
12 Vagy nem Ezékiás pusztította el
az ő magaslatait és oltárait, mikor így
szólt Júdához és Jeruzsálemhez, ezt
mondva: Csak egy oltár előtt imádkozzatok, és csak azon tömjénezzetek?!
13 Vagy nem tudjátok, mit műveltem
én és az én atyáim e föld minden népeivel? Vajon e föld nemzetségeinek istenei megszabadíthatták-e az én kezemből az ő földjüket?
14 És kicsoda e nemzetségek istenei
közül az, amelyeket az én atyáim elvesztettek, aki az én kezemből az ő népét megszabadíthatta volna, hogy a
ti Istenetek is az én kezemből titeket
megszabadíthatna?
15 Most azért Ezékiás el ne ámítson titeket, és meg ne csaljon ilyen módon;
ne higgyetek neki, mert ha egy népnek
és országnak istene sem szabadíthatta
meg az ő népét kezemből és az én atyáim kezéből: mennyivel kevésbé szabadíthat meg titeket a ti Istenetek az én
kezemből!
16 Sőt ezenkívül az ő szolgái még sokat szóltak az ÚR Isten ellen, és az ő
szolgája, Ezékiás ellen.
17 Levelet is írt, Izrael URát Istenét káromlással illetve, és szólva ellene ilyen
módon: Ahogy e földön lakó népek istenei meg nem szabadíthatták az ő népüket az én kezemből: így az Ezékiás
Istene sem szabadíthatja meg az ő népét kezemből.
18 És nagy fennszóval kiáltottak zsidó
nyelven Jeruzsálem népe ellen, mely a
falon volt, hogy megrettentsék és megháborítsák őket, abban a reményben,
hogy így elfoglalhatják a várost.
19 És úgy szóltak a Jeruzsálem Istenéről, mint a pogányok istenei felől, melyeket emberi kézzel csináltak.
20 Akkor Ezékiás király könyörgött, és
vele Ésaiás próféta, az Ámós fia ezért a
káromlásért, és felkiáltottak az égre.
21 És az ÚR elbocsátotta az Ő angyalát, aki megölt minden erőst, elöljárót
és vezért az asszíriai király táborában,
és nagy szégyennel megtért az ő földjébe. Bemenve pedig az ő istenének házába, ott az ő saját fiai fegyverrel ölték
meg őt.
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22 Megszabadította azért az ÚR
Ezékiást és a Jeruzsálem népét Sénakhéribtől, az asszíriai királytól, és minden másoktól, és mindenfelől védelmezte őket.
23 És sokan ajándékokat hoztak Jeruzsálembe az ÚRnak, Ezékiásnak is,
a Júda királyának drágaságokat, és ő
azután felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt.
24 Abban az időben Ezékiás halálos
betegségbe esett, de könyörgött az
ÚRhoz, aki szólt hozzá és csodajelet
adott neki.
25 De nem cselekedett Ezékiás a hozzá
való jótétemény szerint, mert felfuvalkodott magában, azért az Isten haragja
lett rajta, Júdán és Jeruzsálemen.
26 Azonban megalázta magát Ezékiás
az ő felfuvalkodottságában, Jeruzsálem lakosaival együtt; ezért nem szállt
többé rájuk az ÚR haragja Ezékiás életében.
27 És igen nagy gazdagsága és dicsősége volt Ezékiásnak. És csináltatott
magának kincsesházat az ezüst, arany,
drágakövek és drága fűszerek, pajzsok
és mindenféle drága szerszámok számára;
28 És tárházakat jövedelmének, a gabonának, bornak, olajnak, és mindenféle barom számára istállókat, a nyájaknak pedig aklokat.
29 Városokat is épített magának, és
igen sok juhot és barmot szerzett, mert
az Isten nagy gazdagságot adott neki.
30 És Ezékiás volt az, aki betömte a
Gihon vizeinek felső forrását, és Dávid városának napnyugat felől való részén vezette lefelé. És minden dolgában igen szerencsés volt Ezékiás;
31 De mivel a babilonbeli fejedelmek
követeivel megbarátkozott, akik hozzá
küldettek, hogy megtudakozzák a csodát amely a földön lett; elhagyta őt az
Isten, hogy megkísértse őt és meglássa,
mi van az ő szívében.
32 Ezékiás többi dolgai és jótéteményei pedig íme meg vannak írva
Ésaiás prófétának, az Ámós fiának látásában, és Júda és Izrael királyainak
könyvében.
33 Meghalt pedig Ezékiás az atyáival,
és eltemették őt a Dávid fiainak sírjaihoz vivő feljárón, és mind az egész
Júda és Jeruzsálem nagy tisztességet

24
2Kir 20,1;
Ésa 38,1;

26
2Kir 20,19;

33
2Kir 20,21;

2 Krónika 32. 33.
tett neki a halála idején. És Manassé, bul cselekedjenek mint a pogányok,
akiket az ÚR az Izrael fiai elől kigyomaz ő fia uralkodott helyette.
lált.
Manassé megépíti mindazokat a 10 És noha megszólította az ÚR
bálványokat, amelyeket az ő atyja, Manassét és az ő népét; de nem figyelEzékiás lerontott, ezért a babiloni király tek rá.
fogságra viszi, ahonnan szabadulást nyer 11 Rájuk hozta azért az ÚR az
magának megtéréssel és könyörgéssel. Ha- asszíriabeli király seregének vezérezamegy és lerontja a bálványokat. Meghal it, akik megfogták Manassét, és vasManassé, és helyette Amon uralkodik, akit ba verve megkötözték őt két lánccal, és
megölnek a szolgái, és helyette Jósiás ural- Babilonba vitték.
kodik.
12 Mikor pedig nagy nyomorúságban
volt, az ő URához Istenéhez fohászko1 Tizenkét esztendős volt Manassé, dott, és teljesen megalázta magát atyámikor uralkodni kezdett, és ötvenöt inak Istene előtt.
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 13 És könyörgött hozzá, és megke2 És gonoszul cselekedett az ÚR sze- gyelmezett neki, és meghallgatta kömei előtt a pogányok utálatosságai nyörgését, visszahozta őt Jeruzsálemszerint, akiket az ÚR az Izrael fiai elől be, az ő országába. Akkor ismerte meg
Manassé, hogy az ÚR az igaz Isten.
kiűzött.
3 Mert a magas helyeket ismét meg- 14 Ezek után felépítette Dávid vároépítette, amelyeket Ezékiás, az ő aty- sának külső kőfalát Gihontól napnyuja azelőtt lerontott, és oltárokat emelt gat felé a völgyben, a halkapu bemeneBaálnak, Aserákat is plántált, és tisz- teléig; Ofelt is körülvette magas fallal,
telte az ég minden seregeit, és azok- és Júda minden megerősített városaiba seregvezéreket helyezett.
nak szolgált.
4 Sőt az ÚR házában is oltárokat épí- 15 És eltávolította az ÚR házából az
tett, amelyről az ÚR azt mondta: Jeru- idegen isteneket és a bálványt, és minden oltárt amelyet az ÚR házának hezsálemben lesz az én nevem örökké.
5 És oltárokat épített az ég minden se- gyén és Jeruzsálemben emeltetett, kiregeinek, az ÚR házának mindkét ud- hányatta azokat a városon kívül.
16 És megépítette az ÚR oltárát, és hávarában.
6 És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fi- laadó és dicsőítő áldozatokkal áldoának völgyében; és az idő forgására zott rajta, és megparancsolta Júdának,
ügyelt, jövendőmondásokat, varázs- hogy Izrael URának Istenének szolgállásokat és szemfényvesztéseket űzött, janak.
ördöngösöket és jövendőmondókat 17 A nép azonban akkor még a magasszerzett, és sok gonoszságot cseleke- ságokon áldozott, de csak az ő URának
dett az ÚR szemei előtt, hogy Őt ha- Istenének.
18 Manassé többi dolgai pedig, Istenéragra indítsa.
7 A faragott bálványt, amelyet csinál- hez való könyörgése, a próféták intése,
tatott, az Isten házában állította fel, akik Izrael URának Istenének nevében
amelyről azt mondta az Isten Dávid- szóltak neki, íme meg vannak írva az
nak, és az ő fiának, Salamonnak: Eb- Izrael királyainak dolgai között.
ben a házban és Jeruzsálemben, ame- 19 Az ő könyörgése pedig, és hogy az
lyet választottam az Izrael minden Isten hogyan kegyelmezett meg neki,
nemzetségei közül, helyeztetem az én és az ő minden bűne és vétke; és a helyek, amelyeken magaslatokat épített,
nevemet mindörökké;
8 És nem űzöm ki Izraelt erről a föld- Aserákat és bálványokat állított fel,
ről, melyet adtam a ti atyáitoknak; de mielőtt megalázta volna magát: íme
csak úgy, ha ők is mind megtartják, meg vannak írva a Hózai beszédei köamelyeket Mózes által parancsoltam zött.
nekik, minden törvényt, rendeléseket 20 És meghalt Manassé az atyáival, és
eltemették őt az ő házában; és Amon,
és ítéleteket;
9 De Manassé elcsábította Júdát és Je- az ő fia uralkodott helyette.
ruzsálem lakóit, hogy még gonoszab- 21 Huszonkét esztendős volt Amon,
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2 Krónika 33. 34.
mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
22 És gonoszul cselekedett az ÚR szemei előtt, ahogyan az ő atyja, Manassé
cselekedett, mert Amon mindazoknak a bálványoknak áldozott, amelyeket az ő atyja, Manassé csináltatott, és
azoknak szolgált.
23 Meg sem alázta magát az ÚR előtt
mint az ő atyja, Manassé megalázta
magát; hanem még sokasította Amon
a bűnt.
24 Összeszövetkeztek pedig az ő szolgái ellene, és saját házában megölték
őt.
25 A föld népe pedig levágta mindazokat akik Amon király ellen támadtak, és a föld népe királlyá tette helyette Jósiást, az ő fiát.
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Lásd meg e rész summáját a
2Kir.22, 23 –ban.

1
2Kir 22,1;

3
1Kir 13,2;

8
2Kir 22,3;

1 Nyolc esztendős volt Jósiás, mikor
uralkodni kezdett, és harmincegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
2 És jó dolgot cselekedett az ÚR előtt,
és az ő atyjának, Dávidnak útjain járt,
és nem hajolt el sem jobbra, sem balra;
3 Mert az ő királyságának nyolcadik
esztendejében, mikor még gyermek
volt, kezdte keresni az ő atyjának Dávidnak Istenét; tizenkettedik esztendejében pedig kezdte megtisztítani Júdát
és Jeruzsálemet a magas helyektől,
Aseráktól, bálványoktól és öntött képektől.
4 Lerontották előtte a Baálok oltárait és
az azokon lévő szobrokat lehányatta;
az Aserákat is a bálványokkal és öntött
képekkel együtt szétrombolta és apróra törette, és elhintette azoknak temetőhelyén, akik azoknak áldoztak.
5 A papok csontjait megégette azoknak oltárain, és megtisztította Júdát és
Jeruzsálemet.
6 Így cselekedett Manassénak, Efraimnak és Simeonnak városaiban is, mind
Nafthaliig, azok pusztáiban körös-körül.
7 Lehányatta azért az oltárokat; az
Aserákat és a bálványokat mind porrá tördelte, és minden naposzlopot elpusztított Izrael egész földjén; azután
megtért Jeruzsálembe.
8 Királysága tizennyolcadik eszten488

dejében pedig, miután megtisztította
a földet és a házat, elküldte Sáfánt az
Asália fiát, és Maaséját a város elöljáróját, és Joát, a Joákház fiát, az emlékírót, hogy javítsák ki az ő URa Istene
házát.
9 És Hilkiás főpaphoz mentek, és átadták neki az Isten házába begyűlt pénzt,
amelyet a léviták, az ajtónállók gyűjtöttek Manassétól, Efraimtól és Izrael
egész maradékaitól, és egész Júdától
és Benjámintól, és Jeruzsálem lakóitól.
10 És a munkavezetőknek adták, akik
az ÚR házában felügyeltek, hogy adják
azt a munkásoknak akik az ÚR házában dolgoztak, hogy kijavítsák és helyreállítsák a házat.
11 És pénzt adtak az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vegyenek faragott
köveket, és fákat a kapcsolásokra, és
a házak gerendázására, amelyeket a
Júda királyai lerontottak.
12 És az emberek hűségesen végezték
a munkát, akikre Jáhát és Obádia léviták, a Mérári fiai közül valók felügyeltek; és Zakariás, Mésullám, a kéhátiták
fiai közül valók, akik szorgalmazták
őket. Ezek a léviták pedig mindnyájan mesterek voltak az éneklőszerszámokban.
13 A teherhordókat pedig (mert felügyelők voltak a munkások felett mindenféle dologban) szorgalmazták a léviták közül való íródeákok, igazgatók
és ajtónállók.
14 Mikor pedig kihozták azok a pénzt,
amely az ÚR házában gyűlt össze:
megtalálta Hilkia pap az ÚR törvénykönyvét, amelyet Mózes által adott.
15 Hilkia pedig szólt, és mondta
Sáfánnak, az íródeáknak: Megtaláltam
a törvénykönyvet az ÚR házában. És
Hilkia a könyvet Sáfánnak adta.
16 És Sáfán a könyvet a királyhoz vitte,
és elbeszélte neki a dolgot, ezt mondva: Valamit a te szolgáidra bíztál, abban híven eljárnak;
17 Mert az ÚR házában talált pénzt
összeszedve, a felügyelők és munkások kezébe adták.
18 Továbbá jelentette Sáfán íródeák a
királynak, ezt mondva: Hilkia pap egy
könyvet adott nekem; és Sáfán a király
előtt olvasott abból.
19 Mikor pedig a király hallotta a törvény beszédeit, megszaggatta ruháit.
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20 És a király parancsolt Hilkia papnak és Ahikámnak, a Sáfán fiának,
Abdonnak, a Mika fiának, és az íródeáknak Sáfánnak, és Asájának a király
szolgájának, ezt mondva:
21 Menjetek el és kérdezzétek meg
az URat énértem, s az Izrael és Júda
maradékaiért, a könyv beszédei felől
amely megtaláltatott, mert nagy az ÚR
haragja amely ránk szállt azért, hogy
atyáink nem tartották meg az ÚR beszédét, hogy egészen úgy cselekedtek
volna, ahogy ebben a könyvben megíratott.
22 Elment azért Hilkia és a király embere Húlda prófétaasszonyhoz, a
Sallum feleségéhez, aki Thókéhát fia
volt, aki Hasrának, a ruhák gondviselőjének fia volt (ő pedig Jeruzsálemben
a második utcában lakott) és aszerint
szóltak neki.
23 Aki mondta nekik: Így szól Izrael
URa Istene: Mondjátok meg a férfinak
aki hozzám küldött titeket;
24 Ezt mondja az ÚR: Íme én veszedelmet hozok erre a helyre és ennek lakosaira, mindazokat az átkokat amelyek
meg vannak írva a könyvben, amelyet
felolvastak Júda királya előtt;
25 Mivel elhagytak engem és idegen
isteneknek tömjéneztek, hogy haragra
gerjesszenek engem az ő kezeik minden cselekedetei által. Felgerjedt a haragom ez ellen a hely ellen, és el sem
oltatik.
26 Júda királyának pedig, aki titeket
küldött, hogy az URat megkérdezzétek, így szóljatok: Így szól Izrael URa
Istene: Ami a beszédeket illeti amelyeket hallottál:
27 Mivel a te szíved meglágyult, és
megaláztad magad az Isten előtt, mikor az Ő beszédeit hallottad e hely ellen és az ő lakosai ellen; mivel megaláztad magad előttem, és megszaggattad ruháidat és sírtál előttem: én is
meghallgattalak, ezt mondja az ÚR.
28 Íme én téged a te atyáid közé takarítalak, és békességben tesznek a sírodba, és a te szemeid nem látják azt a veszedelmet, amelyet én erre a helyre és
ennek lakóira hozok. És eszerint beszélték el ezt a királynak.
29 Akkor elküldött a király, és összegyűjtette Júda és Jeruzsálem minden
véneit.

30 És felment a király az ÚR házába,
és vele Júda minden férfiai, és Jeruzsálem lakosai, a papok, a léviták és az
egész nép kicsinytől fogva nagyig, és
elolvasta fülük hallására a szövetség
könyvének minden beszédeit, amelyet
az ÚR házában találtak.
31 Azután a király felállva az ő helyén, fogadást tett az ÚR előtt, hogy ő
az URat követi, és hogy parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívéből és teljes lelkéből megőrzi,
cselekedve a szövetség beszédeit, amelyek megírattak abban a könyvben.
32 És megfogadtatta ezt a dolgot
mindazokkal akik Jeruzsálemből és
Benjáminból valók. És Jeruzsálem lakói az Istennek, az ő atyáik Istenének
szövetsége szerint cselekedtek.
33 Akkor elpusztított Jósiás minden
utálatos bálványt Izrael fiainak egész
földjéről, és kényszerített mindenkit,
valaki Izraelben találtatott, hogy szolgáljon az ő URának Istenének; és az ő
egész életében nem szakadtak el atyáik URától Istenétől.

31
Józs 24,25;
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Jósiás király helyreállítja Jeruzsálemben az igaz istentiszteletet, és a
húsvét ünnepét megszenteli az egész Izrael népével együtt. Ezután elvész a háborúban, mikor az egyiptomi királlyal vakmerően szembe ment.

1 És megtartotta Jósiás az ÚRnak Jeruzsálemben a páskha ünnepet; és megölték a páskhabárányt az első hónap tizennegyedik napján.
2 És papokat állított az őrállásukra, és
az ÚR házának szolgálatára buzdította őket.
3 És mondta a lévitáknak, akik az egész
Izraelt oktatják, és magukat az ÚRnak
szentelték: Helyezzétek a szent ládát a
házba, amelyet Salamon, a Dávid fia,
Izrael királya készített; nem kell most
vállatokon hordoznotok, hanem szolgáljatok a ti URatoknak Isteneteknek,
és az Ő népének, az Izraelnek.
4 És készítsétek el magatokat a ti családjaitok és csoportjaitok szerint, ahogy
Dávid, Izrael királya elrendelte, és
megírta az ő fia, Salamon.
5 És álljatok a szent helyen, a nép közül való testvéreitek családjainak cso489
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portjai és a léviták családjának egy-egy
csoportja szerint.
6 Azután öljétek meg a páskhabárányt,
és szenteljétek meg magatokat, és készítsétek el azt a ti atyátokfiainak,
hogy az ÚRnak Mózes által tett beszéde szerint cselekedjetek.
7 És adott Jósiás a nép fiai számára juhokat, bárányokat és gidákat, mindezeket a húsvéti áldozatokra; mindenkinek, valaki ott találtatott, szám szerint harmincezret, és háromezer tulkot; ezek mind a királyéból voltak.
8 A fejedelmei is adakoztak szabad
akaratukból a községnek, a papoknak és a lévitáknak; Hilkia, Zakariás
és Jéhiel, az Isten házának fejedelmei,
adtak a papoknak a páskha áldozataira kétezer hatszáz juhot és háromszáz
tulkot.
9 Konánia pedig és Semája, és
Nétanéel, az ő atyjafiai, Hasábia, Jéhiel
és Józabád, a léviták fejedelmei, adtak
a lévitáknak a páskha áldozataira ötezer juhot és ötszáz tulkot.
10 Készen lévén a szolgálat, a papok
helyeikre álltak, a léviták is csapataik
szerint, ahogy a király parancsolta.
11 Megölték azért a páskhabárányt, és
a papok hintették a kezükből a vért, a
léviták pedig a bárányok bőrét húzták
le.
12 És különválasztották az egészen
égőáldozatra valókat, hogy azokat a
nép közül való családok csoportjainak
adják, hogy áldozzanak az ÚRnak,
ahogy a Mózes könyvében megíratott;
úgy a tulkokból is elválasztották.
13 És megsütötték a páskhabárányt
szokás szerint a tűznél; a megszentelt
állatokat pedig megfőzték fazekakban,
vasfazekakban és üstökben: és nagy
hamarsággal az egész községnek adták.
14 Ezek után maguknak és a papoknak
is elkészítették a páskhabárányt, mert a
papok, az Áron fiai az égőáldozatok
és a kövérségek megáldozásával voltak elfoglalva késő éjszakáig, azért a léviták készítették el mind maguknak,
mind a papoknak, az Áron fiainak.
15 Az éneklők is, az Asáf fiai, szolgálatukban voltak, Dávidnak, Asáfnak,
Hémánnak és Jédutunnak, a király
prófétájának parancsa szerint; az ajtónállók is mindnyájan az ajtóknál vol490

tak; nem távozhattak szolgálatukból,
hanem az ő atyjukfiai, a léviták készítették el nekik.
16 És elkészült az ÚRnak minden szolgálata azon a napon, hogy megtartsák
a páskhát, egészen égőáldozatokkal áldozva az ÚR oltárán, Jósiás király parancsa szerint.
17 Megtartották tehát Izrael fiai, akik
jelen lehettek, a páskhát abban az időben, és a kovász nélkül való kenyerek
ünnepét hét napon át.
18 Ehhez hasonló páskhát nem tartottak Izraelben Sámuel próféta idejétől fogva; Izrael királyai közül is senki sem tartott olyan páskhát, amilyet
Jósiás tartott és a papok, a léviták,
egész Júda, és akik Izraelből jelen voltak, és Jeruzsálem lakosai.
19 Jósiás királyságának tizennyolcadik
évében tartották ezt a páskhát.
20 Mindezek után, hogy Jósiás az Isten házát helyreállította, feljött Nékó,
Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz
mellett való Kárkemis városát elfoglalja; és Jósiás ellene ment.
21 És noha követeket küldött hozzá
Nékó, ezt mondva: Mi közöm hozzád
nekem, Júda királya? Mert én most
nem ellened megyek, hanem az én országom ellensége ellen, és Isten parancsolta, hogy siessek; ne tusakodj az Isten ellen, aki velem van, hogy el ne veszítsen téged;
22 Azonban Jósiás nem tért ki előle,
hanem, hogy megütközzön vele, öltözeteit megváltoztatta, és nem hallgatott Nékó beszédeire, amelyek az Isten szájából származtak. Elment azért,
hogy megütközzön vele Megiddó mezején.
23 Akkor az íjászok nyilakat lőttek
Jósiás királyra, és mondta a király az ő
szolgáinak: Vigyetek ki engem innen,
mert nagyon megsebesültem.
24 Levéve azért őt az ő szolgái a szekérből, másik szekerére helyezték, és
Jeruzsálembe vitték: És meghalt, és
eltemettetett az ő atyáinak sírjába; s
egész Júda és Jeruzsálem siránkozott
Jósiás felett.
25 Jeremiás is siratta Jósiást, és siralmas énekekkel siratták őt az éneklő
férfiak és asszonyok mindnyájan mind
e mai napig, amelyek szokássá lettek

19
2Kir 23,23;
20
2Kir 23,29;
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Izraelben, és íme azok meg vannak
írva a Jeremiás siralmaiban.
26 Jósiás többi dolgai pedig, és aszerint való jó tettei, ahogy az ÚR törvényében meg van írva;
27 És az ő első és utolsó dolgai, íme
meg vannak írva Izrael és Júda királyainak könyvében.

36

Ebben a részben le van írva Joákház,
Jojákim, Joákin és Sedékiás nyomorult és szerencsétlen állapota az egész országgal együtt, a templom és a város romlása, a nép fogságra vitele.

1
2Kir 23,30;

6
2Kir 24,1;

9
2Kir 24,8;
10
2Kir 24,17;
Jer
27,18-22;
Jer 37,1;
Dán 1,1-2;

1 És a föld népe előhozta Joákházt a
Jósiás fiát, és királlyá tette őt atyja helyett Jeruzsálemben.
2 Huszonhárom esztendős volt Joákház, mikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben.
3 És Egyiptom királya megfosztotta őt
Jeruzsálemben a királyságtól, és adót
vetett a földre, száz talentum ezüstöt
és egy talentum aranyat.
4 És Egyiptom királya Eliákimot, az
ő testvérét tette királlyá Júda és Jeruzsálem felett, megváltoztatva nevét
Jojákimra; Joákházt pedig, az ő testvérét fogta Nékó és elvitte Egyiptomba.
5 Huszonöt esztendős volt Jojákim mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; de
gonoszul cselekedett az ő URa Istene
előtt.
6 És feljött ellene Nabukodonozor, Babilon királya, és kettős béklyót vetett
lábaira, hogy Babilonba vigye őt.
7 Az ÚR házában való edények egy részét is elvitte Nabukodonozor Babilonba, és azokat az ő templomába helyeztette, Babilonban.
8 Jojákim többi dolgai pedig és az ő
utálatosságai, amelyeket cselekedett
és amelyek találtattak benne, íme meg
vannak írva Izrael és Júda királyainak
könyvében; és Joákin, az ő fia uralkodott helyette.
9 Nyolc esztendős korában kezdett
uralkodni Joákin, és három hónapig és
tíz napig uralkodott Jeruzsálemben; de
ő is gonoszul cselekedett az ÚR előtt.
10 Az esztendő fordultával pedig elküldött Nabukodonozor király, és elvitette őt Babilonba, az ÚR házának

drága edényeivel együtt, és királlyá
tette az ő testvérét, Sédékiást Júda és
Jeruzsálem felett.
11 Huszonegy esztendős korában kezdett uralkodni Sédékiás, és tizenegy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
12 És gonoszul cselekedett az ő URa Istene előtt, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az ÚR képében szólt neki.
13 Sőt még Nabukodonozor király ellen is fellázadt, aki őt az Isten nevére
megeskettette, makaccsá és önfejűvé
lett ahelyett, hogy megtért volna Izrael
URához Istenéhez.
14 Sőt még a papok fejedelmei és a nép
is, mindnyájan szaporították a bűnt a
pogányok minden undokságai szerint,
és megfertőztették az ÚR házát, amelyet megszentelt Jeruzsálemben.
15 És atyáik URa Istene jó idején elküldte hozzájuk követeit, mert kedvezett az Ő népének és az Ő lakhelyének.
16 De ők kigúnyolták az Isten követeit,
beszédeit megvetették, és prófétáival
gúnyt űztek; amíg az ÚR haragja felgerjedt az Ő népe ellen, és többé nem
volt segítség.
17 És rájuk hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel ölte meg ifjaikat az
ő szent hajlékukban, és nem kedvezett
sem az ifjaknak és szüzeknek, sem a
vén és elaggott embereknek, mindnyájukat kezébe adta.
18 És az Isten házának mindenféle
edényeit, nagyokat, kicsiket, és az ÚR
házának kincseit, s a királynak és az ő
vezéreinek kincseit, mindezeket Babilonba vitette.
19 Az Isten házát meggyújtották, Jeruzsálem kőfalait lerontották, palotáit
mind elégették tűzzel, és minden drágaságait elpusztították.
20 És akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurcolta Babilonba, és
neki és fiainak szolgáivá lettek mindaddig, amíg a perzsa birodalom fel
nem támadt;
21 Hogy beteljesedjen az ÚRnak Jeremiás szája által mondott beszéde, amíg
lerója a föld az ő szombatjait, mert az
elpusztulás egész ideje alatt nyugodott, hogy beteljenek a hetven esztendők.
22 És Czírus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjen az ÚRnak
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12
Jer 52,2-3;

21
Jer 25,12;
Jer 29,10;

22
Ezsd 1,1;
Jer 29,10;

2 Krónika 36. - Ezsdrás 1. 2.
Jeremiás szája által mondott beszéde,
az ÚR felindította Czírus perzsa király
szellemét, és ő kihirdettette az ő egész
birodalmában, élőszóval és írásban is,
ezt mondva:
23 Így szól Czírus, a perzsa király: Az
ÚR, a mennynek Istene e föld minden

országait nekem adta, és Ő parancsolta meg nekem, hogy építsek neki házat
Jeruzsálemben, amely Júdában van;
valaki azért köztetek az Ő népe közül
való, legyen vele az ő URa Istene, és
menjen fel.

EZSDRÁS KÖNYVE
Amelyben a babiloni fogságból hazatért zsidók története van, Cyrus királynak a zsidók
hazatéréséről kiadott parancsolatától fogva, Dárius Artaxerxes Longimanus tizenkilencedik esztendejéig, amely 49 esztendőt foglal magában.
Cyrus királyé fiával Cambisesszel együtt 9 év
A két mágusé 1 év
Dáriusé, Histaspesé vagy Ahasverusé 20 év
Dárius Artaxerxés Longimanusé 19 év

1

Miután Czírus kihirdette akaratát a
zsidók hazatéréséről, a nép elindul. A
szegényeket megsegítik az úthoz. Czírus
visszaadja az Isten házának szent edényeit.

1
2Krón
36,22;
Jer
25,11-12;
Jer 29,10;

2
Ésa 41,25;
Ésa 44,28;
Ésa 45,1;

3
1Kir 9,3;
Zsolt
132,13;
Dán 6,26;

4
Ezsd 8,25;

5
Zsolt
126,1-4;

1 Czírus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjen az ÚRnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az ÚR Czírus perzsa király
szellemét, és ő kihirdettette az ő egész
birodalmában, élőszóval és írásban is,
ezt mondva:
2 Így szól Czírus, a perzsa király: Az
ÚR, a menny Istene, e föld minden országait nekem adta, és Ő parancsolta
meg nekem, hogy építsek neki házat
Jeruzsálemben, mely Júdában van;
3 Valaki azért köztetek az Ő népe közül
való, legyen vele az ő Istene, és menjen
fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és
építse az Izrael URának Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik.
4 És mindenkit aki még megmaradt,
minden helyről ahol lakik, segítsék
annak a helynek férfiai ezüsttel, aran�nyal, jószággal és barommal, azzal
együtt amit szabad akaratból adnak
az Isten házába, mely Jeruzsálemben
van.
5 Felkeltek azért Júda és Benjámin családfői, a papok és a léviták, és mindnyájan akiknek felindította az Isten
szellemüket, hogy felmenjenek az ÚR
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házának építésére, mely Jeruzsálemben van.
6 És minden körülöttük lakók segítették őket ezüstedényekkel, arannyal,
jószággal, barommal, drágaságokkal,
azonkívül amit szabad akaratból adtak.
7 Czírus király pedig előhozta az
ÚR házának edényeit, melyeket
Nabukodonozor hozatott el Jeruzsálemből, és az ő istenei házába helyezett;
8 Czírus, a perzsák királya előhozatta ezeket Mithredáthes kincstartó kezeihez, aki át is számolta azokat
Sesbassárnak, Júda fejedelmének.
9 És számuk ez volt: harminc aranymedence, ezer ezüstmedence, huszonkilenc kés,
10 Harminc aranypohár, négyszáztíz
más rendbeli ezüstpohár, és ezer más
edény.
11 Minden arany- és ezüstedény száma ötezer négyszáz. Mindezt kihozta Sesbassár, amikor kijöttek a foglyok
Babilonból Jeruzsálembe.

7
2Kir 24,13;
2Krón 36,7;
Dán 1,2;

8
Ezsd 5,14;
Ezsd 7,19;

9
1Kir 7,50;

2

Fölírják azoknak számát, akik Czírus
engedelméből hazamentek Jeruzsálembe, és a főemberek ajándékait az Isten házának megépítésére.
1 Ezek pedig a tartomány fiai, akik feljöttek a rabság foglyai közül, akiket

1
Neh 7,6;

Ezsdrás 2.

2
2Kir 25,18;
1Krón 3,19;
Neh 7,7;
Agg 1,1;
Agg 1,12;

36
1Krón 24,7;
37
1Krón
24,14;
38
1Krón 9,12;
39
1Krón 24,8;

Nabukodonozor, Babilon királya, fogva vitetett Babilonba, és visszajöttek
Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki az ő városába.
2 Akik jöttek Zorobábellel, Jósuával,
Nehémiással, Serájával, Rélájával,
Mordokhajjal, Bilsánnal, Miszpárral,
Bigvajjal, Rehummal, Baanával. Izrael
népe férfiainak száma ez:
3 Paros fiai kétezer százhetvenkettő;
4 Sefátia fiai háromszázhetvenkettő;
5 Árah fiai hétszázhetvenöt;
6 Pahath-Moáb fiai, Jósué és Joáb fiaitól, kétezer nyolcszáztizenkettő;
7 Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
8 Zattu fiai kilencszáznegyvenöt;
9 Zakkai fiai hétszázhatvan;
10 Báni fiai hatszáznegyvenkettő;
11 Bébai fiai hatszázhuszonhárom;
12 Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;
13 Adónikám fiai hatszázhatvanhat;
14 Bigvai fiai kétezer ötvenhat;
15 Ádin fiai négyszázötvennégy;
16 Áter fiai, Ezékiástól, kilencvennyolc;
17 Bésai fiai háromszázhuszonhárom;
18 Jórá fiai száztizenkettő;
19 Hásum fiai kétszázhuszonhárom;
20 Gibbár fiai kilencvenöt;
21 Bethlehem fiai százhuszonhárom;
22 Netófah férfiai ötvenhat;
23 Anathóth férfiai százhuszonnyolc;
24 Azmáveth fiai negyvenkettő;
25 Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai
hétszáznegyvenhárom;
26 Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;
27 Mikmás férfiai százhuszonkettő;
28 Béthel és Ai férfiai kétszázhuszonhárom;
29 Nebó fiai ötvenkettő;
30 Magbis fiai százötvenhat;
31 A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
32 Hárim fiai háromszázhúsz;
33 Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;
34 Jerikó fiai háromszáznegyvenöt;
35 Szenáa fiai háromezer hatszázharminc;
36 A papok: Jedája fiai, Jósua házából,
kilencszázhetvenhárom;
37 Immér fiai ezerötvenkettő;
38 Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;
39 Hárim fiai ezertizenhét;

40 A léviták: Jósuának és Kadmiélnek,
Hodávia fiainak fiai, hetvennégy.
41 Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolc;
42 A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater
fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita
fiai, Sobai fiai, összesen százharminckilenc.
43 A léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa
fiai, Tabbaóth fiai;
44 Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,
45 Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,
46 Hagáb fiai, Samlai fiai, Hanán fiai,
47 Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,
48 Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,
49 Uzza fiai, Páseah fiai, Bésai fiai,
50 Aszna fiai, Meunim fiai, Néfusim
fiai.
51 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur
fiai,
52 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
53 Barkós fiai, Sisera fiai, Temah fiai,
54 Nesiah fiai, Hatifa fiai;
55 Salamon szolgáinak fiai: Sótai fiai,
Sófereth fiai, Peruda fiai,
56 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
57 Sefátia fiai, Hattil fiai, PókherethHássebaim fiai, Ami fiai.
58 Összesen a léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilencvenkettő.
59 És ezek, akik feljöttek Tél-Melahból,
Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg az ő atyjuk házát és nemzetségüket, hogy Izrael közül valók-e:
60 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai
hatszázötvenkettő.
61 És a papok fiai közül: Habája fiai,
Kós fiai, Barzillai fiai, aki a gileádbeli
Barzillai lányai közül vett magának feleséget, és az ő nevükről nevezték;
62 Ezek keresték a nemzetségük könyvét, de nem találták, amiért ki is rekesztettek a papságból;
63 És Tirsáta megmondta nekik, hogy
ne egyenek a szentséges áldozatból,
míg elő nem áll egy pap az Urimmal és
Thummimmal.
64 Mind az egész gyülekezet együtt
negyvenkétezer háromszázhatvan.
65 Szolgákon és szolgálólányokon kívül, akik száma hétezer háromszázharminchét: ezek között voltak pedig
énekes férfiak és asszonyok kétszázan.
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40
1Krón
24,20-31;

43
Józs
9,21-27;
1Krón 9,2;
Ezsd 8,20;
Neh 11,21;
46
Neh 7,48;

50
2Krón 26,7;
Neh 7,52;

57
Neh 7,59;

61
4Móz
27,1-11;
2Sám
17,27;

63
2Móz
28,30;
3Móz 2,3;
4Móz
27,21;
Neh 7,65;

Ezsdrás 2. 3. 4.
66 Lovaik hétszázharminchat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;
67 Tevéik négyszázharmincöt, hatezer
hétszázhúsz szamárral.
68 A családfők közül pedig, mikor
megérkeztek az ÚR házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek szabad
akaratukból adakoztak az Isten házára, hogy fölépítsék azt az ő helyén;
69 Tehetségük szerint adtak az építés
költségére aranyban hatvanegyezer
dárikot, és ezüstben ötezer mánét, és
száz papi ruhát.
70 És mind a papok, mind a léviták,
mind a nép fiai, mind az énekesek,
mind a kapunállók, mind a nétineusok
a maguk városaiban laktak, és az egész
Izrael a maga városaiban.

3

A hazatért zsidók megépítik az oltárt.
Az áldozatokat elkezdik. A sátoros ünnepet megszentelik, követ és fát vágatnak a
templom építésére és gondviselőket választanak a léviták közül, majd leteszik a templom alapjait.

2
5Móz
12,5-6;
1Krón 3,17;
1Krón 3,19;
Zak 3,1;
Mt 1,12-13;
Lk 3,27;
3
4Móz 28,3;

4
3Móz
23,34;
4Móz
29,12;
5
4Móz
28,11;
Neh 10,33;

1 Mikor pedig eljött a hetedik hónap,
és Izrael fiai az ő városaikban laktak,
felgyűlt a nép egyenlőképpen Jeruzsálembe.
2 És fölkelt Jésua, Jósádák fia, és az ő
pap atyjafiai, és Zorobábel, Sealtiél fia
és az ő atyjafiai, és megépítették Izrael Istenének oltárát, hogy áldozzanak
rajta égőáldozatokat, ahogy írva van
Mózesnek, az Isten emberének törvényében.
3 És erős fundamentumra állították
fel az oltárt, mert féltek a föld népétől, és égőáldozatokat áldoztak rajta az
ÚRnak, reggeli és esti égőáldozatokat.
4 És megülték a sátoros ünnepet,
ahogy írva van, és égőáldozatot áldoztak napról napra, szám és szokás szerint minden napit az ő napján.
5 És azután szüntelen égőáldozatot
áldoztak, mind a hónapok első napjain, és az ÚR minden szent ünnepnapjain, és minden egyéb szent dolgokat,
és mindenkinek szabad akarat szerinti ajándékát az ÚRnak.
6 Tehát a hetedik hónap első napjától
fogva kezdtek égőáldozatot áldozni az
ÚRnak, amikor az ÚR templomának
fundamentumát még nem tették le.
7 És adtak pénzt a kő- és favágók494

nak, és a mesterembereknek, és ételt,
és italt és olajat a szidonbelieknek és
tíruszbelieknek, hogy hozzanak cédrusfákat a Libanonról a joppéi tenger
felé, Czírus, perzsa király akarata szerint.
8 Második esztendőben azután, hogy
fölmentek az Isten házához Jeruzsálembe, a második hónapban megkezdték az építést Zorobábel, a Sealtiél fia
és Jésua, a Jósádák fia és az ő többi atyjafiai, akik papok és léviták, és mindnyájan, akik a fogságból visszajöttek
Jeruzsálembe, és rendelték a lévitákat,
akik húszesztendősek vagy azon felül
voltak, hogy gondviselők legyenek az
ÚR háza építésében.
9 És előállt Jésua, az ő fiai és atyjafiai, Kadmiél és fiai, a Júda fiai, egyenlőképpen, hogy vezérei legyenek az Isten házát építő munkásoknak, továbbá
Hénádád fiai, fiaik, és testvéreik, a léviták.
10 És mikor az építők letették az ÚR
templomának fundamentumát, és rendeltek felöltözött papokat kürtökkel,
és lévitákat, Asáf fiait cimbalmokkal,
hogy dicsérjék az URat, Izrael királyának, Dávidnak rendelete szerint.
11 És énekeltek, dicsérve az URat és
hálát adva neki, mert jó, mert mindörökké van az ő irgalma Izraelen! És
mind az egész nép nagy fennszóval kiáltott, mikor dicsérték az URat, mert letették az ÚR házának fundamentumát!
12 Nagyon sokan pedig a papok, a léviták és a családfők közül, a vének,
akik látták az első házat, mikor alapot vetettek most e háznak az ő szemük előtt, nagy fennszóval sírtak, sokan pedig örömükben nagy fennszóval kiáltottak;
13 Úgyhogy a nép nem tudta megkülönböztetni az örömben való kiáltást
a nép siralmának szavától, mert nagy
fennszóval kiáltott a nép, és ez a szó
messze földre elhallatszott.

4

Czírus holta után abbahagyták az
építkezést, Cambiszes és Dárius
Hystaszpes idejében, mert a zsidók ellenségei bevádolták őket. Egészen Dárius
Longimanus idejéig nem építkeztek.
1 Mikor pedig meghallották Júda és
Benjámin ellenségei, hogy akik vis�-
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szatértek a fogságból, templomot építenek Izrael URának Istenének:
2 Zorobábelhez és a családfőkhöz
mentek, és mondták nekik: Hadd építsünk veletek együtt, mert ahogyan ti,
úgy mi is a ti Isteneteket keressük és
neki áldozunk Esárhaddon, Asszíria
királyának idejétől fogva, aki ide hozott fel minket!
3 És mondta nekik Zorobábel, és Jésua
és Izrael családjainak többi fői: Nem
veletek együtt kell nekünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk Izrael URának Istenének
építeni, ahogyan a király, Czírus, Perzsia királya megparancsolta nekünk.
4 És a tartomány népe igyekezett megkötni Júda népének kezeit, és elrémíteni azt az építéstől.
5 És tanácsosokat béreltek fel ellene, hogy semmivé tegyék szándékát
Czírusnak, Perzsia királyának egész
idejében, Dárius, perzsa király uralkodásáig.
6 És Ahasvérus uralkodásakor, uralkodása kezdetén, vádlást írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen.
7 Artaxerxes napjaiban pedig Bislám,
Mithredathes és Tábeél, és ennek többi társai írtak Artaxerxeshez, a perzsiai
királyhoz: a levelet szíriai nyelven írták, és szíriai nyelven magyarázták is
meg.
8 Rehum, a helytartó, és Simsai, az írnok, írtak egy levelet Jeruzsálem ellen
Artaxerxes királyhoz ugyanúgy.
9 Ekkor pedig Rehum, a helytartó,
és Simsai, az írnok, és ezek több társai írtak: a dineusok, afársatakeusok,
tarpeleusok, afárseusok, arkeveusok,
babilonbeliek, susánkeusok, dehaveusok és a hélameusok.
10 És a többi népek, akiket a nagy és
dicsőséges Asnappár vitt el, és tett lakosokká Samária városaiban és a többi városokban, melyek a folyóvízen túl
vannak: ebben az időben.
11 Ez a mása a levélnek, melyet hozzá, Artaxerxes királyhoz küldtek: A te
szolgáid, a folyóvízen túl lévő férfiak,
ez és ez időben.
12 Tudtára legyen a királynak, hogy a
zsidók, akik feljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe; a visszavonó és gonosz várost építik, a kőfalakat

készítik és a fundamentumokat javítgatják.
13 Most tudtára legyen a királynak,
hogy ha ez a város megépül, és elkészülnek a kőfalak, adót, rovást és úti
vámot nem fognak fizetni, és a királyok jövedelmét megkárosítják.
14 Most, mivel a templom romlásának
mi voltunk okai, és a király megvettetését el nem szenvedhetjük, ezért küldtük e levelet és tudatjuk a királlyal,
15 Mert ha valaki utánanéz atyáid történeteinek könyvében, meg fogja találni a történetek könyvében, hogy ez a
város visszavonó és királyokat és tartományokat megkárosító város volt,
s hogy kezdettől fogva lázadások történtek abban, ezért is pusztíttatott el
ez a város.
16 Tudatjuk a királlyal, hogy ha ez a
város megépül és a kőfalak elkészülnek: emiatt a folyóvízen túl birtokod
nem lesz.
17 A király választ küldött Rehumnak,
a helytartónak, és Simsainak, az írnoknak, és többi társaiknak, akik
Samáriában laktak, és minden folyóvízen túl lakóknak: Békesség és ez és
ez időben.
18 A levél, melyet hozzánk küldtetek,
világosan felolvastatott előttem;
19 És megparancsoltam, hogy nézzenek utána, és úgy találták, hogy ez a
város kezdettől fogva királyok ellen
támadó volt, és hogy pártütés és lázadás történt benne;
20 És hogy hatalmas királyok voltak
Jeruzsálemben, és minden, a folyóvízen túl lakón uralkodtak, és adó, rovás
és úti vám fizettetett nekik.
21 Most azért parancsoljátok meg,
hogy szűnjenek meg azok az emberek;
és a várost ne építsék addig, amíg tőlem parancs nem jön;
22 És meglássátok, hogy ebben valami
mulasztást el ne kövessetek, hogy ne
növekedjen a veszedelem a királyok
megkárosítására!
23 Mihelyt Artaxerxes király levelének
mása felolvastatott Rehum és Simsai,
az írnok és társaik előtt, nagy hamarsággal Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és erővel és hatalommal megakadályozták őket.
24 Akkor megszűnt az ÚR házának
építése, mely Jeruzsálemben van, és
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Ezsdrás 4. 5. 6.
szünetelt Dárius, Perzsia királya ural- gái vagyunk, és újonnan építjük ezt a
házat, mely sok esztendőkkel ezelőtt
kodásának második esztendejéig.
építtetett, melyet Izraelnek egy nagy
Aggeus és Zakariás próféta intése miatt királya épített és végzett be.
ismét elkezdik a templom építését, és ezt 12 De miután haragra ingerelték atyáink a menny Istenét, a babilonbeli
a tiszttartók megírják a királynak.
káldeus királynak, Nabukodonozor1 És prófétáltak a próféták, Aggeus, a nak kezébe adta őket, aki lerontotta
próféta és Zakariás, az Iddó fia a zsi- ezt a házat, és a népet rabságra vitte
dóknak, akik Júdában és Jeruzsálem- Babilonba.
ben voltak, Izrael Istenének nevében 13 Azonban Czírusnak, Babilon királyának első esztendejében, Czírus kiszólva nekik.
2 Akkor fölkelt Zorobábel, Sealtiél fia rály parancsot adott, hogy Istennek ezt
és Jésua, a Jósádák fia, és hozzákezd- a házát megépítsék.
tek Isten háza építéséhez, mely Jeru- 14 Sőt az Isten házához való arany- és
zsálemben van, és velük voltak Isten ezüstedényeket is, amelyeket Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi tempprófétái, támogatva őket.
3 Abban az időben jött hozzájuk lomból, és bevitte azokat a babiloni
Tattenai, folyóvízen túli helytartó, és templomba, kihozatta Czírus király a
Setharboznai és társaik, és így szóltak babiloni templomból, és azokat annak
nekik: Ki adott nektek szabadságot, a Sesbassár nevűnek adatta, akit helyhogy építsétek ezt a házat, és hogy a tartóul rendelt;
15 És mondta neki: Vedd ezeket az
kőfalat készítsétek?
4 Akkor megmondtuk nekik ilyen mó- edényeket, menj és helyezd el azokat a
don, hogy név szerint kik azok a férfi- jeruzsálemi templomba, és az Isten házát építsék meg előbbi helyén.
ak, akik ezt az épületet építik.
5 És az ő Istenük szeme a zsidók 16 Ekkor ez a Sesbassár eljött, letette
vénein volt, hogy nem akadályozták az Isten házának alapkövét, mely Jerumeg őket az építésben, amíg az ügy zsálemben van, és attól fogva mindedDárius elé jut, amikor is levélben fog- dig építik, és még nem fejeződött be.
17 Most azért, ha tetszik a királynak,
nak felelni e dologra nézve.
6 Mása a levélnek, melyet Tattenai, nézzen utána valaki a király kincstartó
folyóvízen túli helytartó küldött, házában, ott Babilonban, ha úgy van-e,
és Setharboznai és az ő társai, az hogy Czírus király parancsot adott az
afarsakeusok, akik a folyóvízen túl Isten házának megépítésére, mely Jeruzsálemben van, és a király akaratát
laknak, Dárius királyhoz.
7 Tudósítást küldtek ugyanis hozzá, és erre nézve küldje hozzánk.
így lett az írva: Dárius királynak minDárius Longimanus megengedi, hogy
den békesség!
megépítsék a templomot, és megfenyíti
8 Tudtára legyen a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy a tiszttartókat, hogy a zsidókat hagyják béIsten házához, és az nagy kövekből kén, sőt azt is parancsolja, hogy nekik minépíttetik, és fa rakatik a falakra, és denben segítségükre legyenek. Megépítik a
szorgalmasan folyik ez a munka, és jó templomot, megszentelik azt, helyükre állítják a papokat, lévitákat, és megeszik a
szerencsés lesz a kezük által.
9 Ekkor megkérdeztük azokat a véne- húsvéti bárányt, az ünnepet megszentelik.
ket, ilyen módon szólva hozzájuk: Ki
adott nektek szabadságot, hogy építsé- 1 Ekkor Dárius király megparancsolta,
tek ezt a házat, és hogy ezt a kőfalat ké- hogy nézzenek utána a könyvek tárhászítsétek?
zában, ahol a kincseket tartották Babi10 Sőt még a neveiket is megkérdez- lonban.
tük tőlük, hogy tudassuk veled, hogy 2 És Akhméta várában, amely Média
megírhassuk azoknak a férfiaknak a tartományában van, egy tekercset tanevét, akik fejeik.
láltak, melyre emlékezetül ez volt írva:
11 És így feleltek nekünk, ezt mond- 3 Czírus király első esztendejében,
va: Mi a menny és föld Istenének szol- Czírus király parancsot adott Isten há496
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zára nézve, mely Jeruzsálemben van,
hogy építsék meg ezt a házat, mely az
áldozatok helye; és fundamentumait
rakják le: magassága hatvan sing, szélessége is hatvan sing legyen.
4 Három réteg nagy kövekből legyen,
és egy fal új fákból; a költség pedig a
király házából adasson.
5 Sőt az Isten házának arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból és vitt Babilonba, adják vissza,
hogy azok eljussanak a helyükre a jeruzsálemi templomba, és te helyezd el
azokat az Isten házába.
6 Most azért Tattenai, folyóvízen túli
helytartó, Setharboznai és társaik, és
az afarsakeusok, akik a folyóvízen túl
laknak, távol legyetek tőlük!
7 Hagyjátok, hadd épüljön meg Istennek az a háza! A zsidók helytartója és
a zsidók vénei építsék meg Isten templomát a maga helyén!
8 És megparancsolom azt is, hogy mit
cselekedjetek a zsidóknak azokkal a
véneivel, hogy megépítsék Isten házát;
tudniillik a király folyóvízen túl való
adójának kincseiből pontosan költség
adasson azoknak a férfiaknak, hogy az
elkezdett építés meg ne szűnjön,
9 És amik szükségesek, tulkok, kosok,
bárányok, égőáldozatra a menny Istenének, búza, só, bor, és olaj, a jeruzsálemi papok szava szerint adjanak nekik naponként, és pedig mulasztás nélkül,
10 Hogy jóillatú áldozatot vihessenek
a menny Istenének, és könyörögjenek
a király és fiai életéért.
11 És megparancsolom azt is, hogy valaki megszegi ezt a rendeletet, annak
házából szakítsanak ki egy gerendát,
és felállítva szegezzék rá, házát pedig
tegyék szemétdombbá emiatt.
12 Az Isten pedig, akinek ott lakozik
a neve, rontson meg minden királyt és
népet, aki felemeli kezét, hogy megszegje ezt a rendeletet, hogy elpusztítsa
Istennek azt a házát, mely Jeruzsálemben van. Én, Dárius parancsoltam ezeket, sietve meglegyenek.
13 Akkor Tattenai, folyóvízen túli
helytartó, Setharboznai és társaik nagy
hamarsággal úgy cselekedtek, ahogy
Dárius király megparancsolta nekik.
14 És a zsidók vénei építettek és jó sze-

rencsések voltak Aggeus próféta és
Zakariás, Iddó fia prófétálása folytán,
és megépítették és elvégezték Izrael
Istenének parancsolatából, és Czírus,
Dárius és Artaxerxes, perzsiai királyok
parancsolatából.
15 Elkészült pedig a ház az Adár hó
harmadik napján, mely Dárius király
országlásának hatodik esztendejében
volt.
16 És megszentelték ezt a házat az Izrael fiai, a papok, a léviták és a fogságból visszajött többiek, az Istennek,
nagy örömmel.
17 Isten házának felszentelésénél pedig áldozatul vittek száz bikát, kétszáz kost, négyszáz bárányt és tizenkét kecskebakot bűnért való áldozatra
egész Izraelért, Izrael nemzetségeinek
száma szerint.
18 És Isten szolgálatára rendelték Jeruzsálemben a papokat az ő osztályaik, és a lévitákat az ő rendjeik szerint,
ahogy meg van írva Mózes könyvében.
19 És a rabságból visszajöttek megtartották a páskhát az első hó tizennegyedik napján;
20 Mert megtisztultak a papok és léviták: együtt mindnyájan tiszták voltak, és megáldozták a páskhabárányt
mindazokért, akik megjöttek a rabságból, és atyjukfiaiért a papokért és önmagukért;
21 És Izrael fiai megették azt, akik vis�szajöttek a rabságból, és mindazok,
akik elkülönítették magukat a föld
pogányaival való fertelmeskedéstől,
és hozzájuk álltak, hogy keressék az
URat, Izrael Istenét.
22 És azután örömmel tartották meg a
kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon, mert megvidámította őket az ÚR,
hozzájuk hajtva az asszíriabeli király
szívét, hogy erősítse kezüket az Istennek, Izrael Istenének háza építésében.

7

Ezsdrás a király engedelmével elmegy
Jeruzsálembe, hogy meglátogassa a hazatért atyafiakat, akikkel sok zsidó tért haza.
1 És ezek után Artaxerxes perzsa király uralkodásakor Ezsdrás, a Serája
fia, aki Azariás fia, aki Hilkiás fia,
2 Aki Sallum fia, aki Sádók fia, aki
Ahitub fia,
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3 Aki Amária fia, aki Azariás fia, aki
Mérájóth fia,
4 Aki Zerahia fia, aki Uzzi fia, aki
Bukki fia,
5 Aki Abisua fia, aki Fineás fia, aki
Eleázár fia, aki pedig Áronnak, a főpapnak fia volt.
6 Ez az Ezsdrás feljött Babilonból, (ő,
aki bölcs írástudó volt a Mózes törvényében, melyet Izrael URa Istene adott) és a király megadta neki az
ÚRnak, az ő Istenének rajta nyugvó
kegyelme szerint minden kérését.
7 Feljöttek pedig az Izrael fiai, a papok,
a léviták, az énekesek, a kapunállók
és a nétineusok közül Jeruzsálembe,
Artaxerxes király hetedik esztendejében.
8 És Ezsdrás megérkezett velük Jeruzsálembe az ötödik hónapban, a király hetedik esztendejében.
9 Ugyanis az első hó első napján határozta el a Babilonból való feljövetelt, és
az ötödik hó első napján érkezett Jeruzsálembe, az ő Istenének rajta nyugvó
jó akarata szerint;
10 Mert Ezsdrás arra bírta a szívét,
hogy keresse az ÚR törvényét, és azt
megcselekedje, és Izraelt a rendeletekre és ítéletekre tanítsa.
11 És ez a mása a levélnek, melyet
Artaxerxes király adott Ezsdrásnak, a
törvénytudó papnak, aki írástudó volt
az ÚR parancsolatainak beszédeiben,
Izraelnek adott rendeléseiben:
12 Artaxerxes, a királyok királya
Ezsdrás papnak, aki a menny Istenének törvényében bölcs írástudó és a
többi.
13 Végzést tettem, hogy valaki országomban Izrael népe, papjai és a léviták
közül Jeruzsálembe akar menni, veled
elmehet.
14 Minthogy te elbocsáttatsz a királytól és hét tanácsosától, hogy utánanézz
Júdának és Jeruzsálemnek, a te Istened
törvénye szerint, mely kezedben van,
15 És hogy elvidd az ezüstöt és aranyat, melyet a király és tanácsosai szabad akaratukból ajándékoznak Izrael
Istenének, akinek hajléka Jeruzsálemben van,
16 És mindazt az ezüstöt és aranyat,
melyet Babilon egész tartományában
találsz, azzal együtt, amelyet a nép
szabad akarata szerint ad, és amit a
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papok szabad akaratukból ajándékoznak az ő Istenük házának, mely Jeruzsálemben van.
17 Annálfogva gondosan vegyél ezen
a pénzen bikákat, kosokat, bárányokat, és a hozzájuk való minhával és
italáldozatokkal együtt, és áldozd
meg azokat Istenetek házának oltárán,
mely Jeruzsálemben van:
18 A megmaradt ezüsttel és arannyal
pedig, amit jónak láttok cselekedni te
és atyádfiai, Istenetek akarata szerint,
azt cselekedjétek.
19 És az edényekkel, melyek átadattak
neked a te Istened házának szolgálatára, add meg Isten előtt Jeruzsálemben.
20 Istened házának egyéb szükségét
pedig, amit csak teljesítened kell, a király kincstartó házából teljesítsd.
21 És én, Artaxerxes, a király, parancsolom minden folyóvízen túl lakó
kincstartóimnak, hogy minden, amit
csak Ezsdrás pap kér tőletek, aki a
menny Istenének törvényében írástudó, hamar meglegyenek.
22 És pedig száz talentum ezüstig, száz
kór búzáig, száz báth borig, száz báth
olajig, és sóban amennyi elég.
23 Minden, ami a menny Istenének
akarata szerint való, hamar meglegyen
a menny Istenének házára, hogy meg
ne haragudjon a király és fiai országára.
24 Veletek pedig tudatjuk, hogy sem a
papokra, sem a lévitákra, sem az énekesekre, sem a kapunállókra, sem a
nétineusokra, sem Isten e háza szolgáira, adót, rovást és úti vámot senkinek
vetni nem szabad.
25 És te Ezsdrás, a te Istened bölcs törvénye szerint, amely kezedben van,
rendelj ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek minden folyóvízen
túl lakó nép között, mindazok között,
akik tudják Istened törvényeit, és akik
nem tudják, azokat tanítsátok meg rá!
26 Valaki pedig nem fogja cselekedni a
te Istened törvényét és a király törvényét, pontosan hozzanak ítéletet felette, vagy halálra, vagy számkivetésre,
vagy jószágvesztésre, vagy fogságra.
27 Áldott a mi atyáink URa Istene,
aki erre indította a király szívét, hogy
megékesítse az ÚR házát, mely Jeruzsálemben van.
28 És aki kiterjesztette rám irgalmasságát a király előtt és tanácsosai előtt és

Ezsdrás 7. 8.
a király minden hatalmas fejedelmei
előtt! És én megerősödve az én URam
Istenem rajtam nyugvó keze által, családfőket gyűjtöttem össze Izraelből,
hogy feljöjjenek velem.

8

Felsorolják Ezsdrás útitársait, akik böjtölnek és átadják az aranyat, ezüstöt,
marhákat a papok és léviták kezébe. Elindulnak, és eljutnak Jeruzsálembe ahol az
ezüstöt, aranyat, és marhát leszámolják,
és áldoznak. A király akaratát elmondják
a tiszttartóknak.

2
1Krón
6,4-15;
3
Neh 7,8;
Neh 10,14;

1 Ezek pedig családfőik és nemzetségi
eredetük azoknak, akik feljöttek velem
Artaxerxes uralkodásakor Babilonból:
2 Fineás fiai közül: Gersóm; Ithamár
fiai közül: Dániel; Dávid fiai közül:
Hattus;
3 A Sekánia fiai közül, Parós fiai közül: Zakariás és vele egy nemzetségben másfél száz férfi;
4 Pahath-Moáb fiai közül: Eljóénai,
Zerahia fia és vele kétszáz férfi;
5 Sekánia fiai közül a Jaháziel fia és
vele háromszáz férfi;
6 Adin fiai közül: Ebed, Jónathán fia és
vele ötven férfi;
7 Elám fiai közül: Ésaiás, Athália fia és
vele hetven férfi;
8 Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikháel
fia és vele nyolcvan férfi;
9 Joáb fiai közül: Obádia, Jéhiel fia és
vele kétszáztizennyolc férfi;
10 Selómith fiai közül a Jószifia fia és
vele százhatvan férfi;
11 Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia
és vele huszonnyolc férfi;
12 Azgád fiai közül: Jóhanán,
Hakkátán fia és vele száztíz férfi;
13 Adónikám utolsó fiai közül neveik:
Elifélet, Jéhiel és Semája és velük hatvan férfi;
14 És Bigvai fiai közül: Uthai és
Zabbud és velük hetven férfi.
15 Mikor pedig összegyűjtöttem őket
az Aháva felé folyó folyóvízhez, ahol
három napig voltunk, jól megnéztem a
népet és a papokat, és a Lévi fiai közül
nem találtam közöttük senkit.
16 Elküldtem azért Eliézert, Arielt,
Semáját, Elnáthánt, Járibot, Elnáthánt,
Náthánt, Zakariást, Mesullámot, mint
családfőket, és Jójáribot és Elnáthánt,
mint eszes embereket.

17 És Iddóhoz rendeltem őket, aki fő
volt a Kásifia nevű helyen, és betanítottam őket, hogy mit szóljanak Iddónak
és az ő atyjafiainak, a nétinimnek a
Kásifia nevű helyen, – hogy hozzanak
szolgákat a mi Istenünk házához.
18 És elhoztak nekünk, Istenünk rajtunk nyugvó jó akarata szerint egy
értelmes embert, a Mahli fiai közül,
aki Lévi fia, aki meg Izrael fia volt, és
Serébiát, fiaival és tizennyolc testvérével együtt.
19 És Hasábiát és vele Ésaiást, a Mérári
fiai közül, testvéreivel és húsz fiával
együtt;
20 És a léviták szolgái közül, akiket
Dávid és a fejedelmek adtak a léviták
szolgálatába, kétszázhúsz nétineust;
mindnyájuk nevei feljegyeztettek.
21 Ekkor böjtöt hirdettem ott az Aháva
folyóvíz mellett, hogy megsanyargassuk magunkat a mi Istenünk előtt,
hogy kérjünk tőle igaz utat magunknak, magzatainknak és minden vagyonunknak.
22 Mert szégyelltem a királytól sereget
és lovagokat kérni oltalmunkra az ellenségeink ellen erre az útra, mert ezt
mondtuk a királynak, ezt mondva: A
mi Istenünk keze van mindazokon,
akik őt keresik, az ő javukra, és az ő
hatalma és haragja mindazokon, akik
elhagyják őt.
23 És böjtöltünk és könyörögtünk
azért a mi Istenünkhöz, és meghallgatott minket.
24 Ekkor különválasztottam a papi fejedelmek közül tizenkettőt, Serébiát és
Hasábiát, és hozzájuk atyjukfiai közül
tízet.
25 És átmértem nekik az ezüstöt, és
aranyat és az edényeket, a mi Istenünk
házának ajándékait, amelyeket a király
és tanácsosai és fejedelmei és minden
Babilonban élő izraeliták ajándékoztak.
26 Kezükhöz mértem pedig hatszázötven talentum ezüstöt, száz talentumot érő ezüstedényeket és száz talentum aranyat.
27 Húsz aranypoharat, melyek ezer
dárikot értek, és két szép ragyogású rézedényt, melyek olyan becsesek,
mint az arany.
28 És mondtam nekik: Ti az ÚR szentjei vagytok, ezek az edények is szentek, és ez az ezüst és arany, a ti atyá499

25
Ezsd
7,14-15;

Ezsdrás 8. 9.
itok URának Istenének szabad akaratból adott ajándék:
29 Vigyázzatok azért rá és őrizzétek
meg, amíg átméritek a papi fejedelmek, a léviták és Izrael családjainak
fejedelmei előtt Jeruzsálemben az ÚR
házának kamráiban!
30 És átvették a papok és a léviták az
ezüstöt, aranyat és az edényeket súly
szerint, hogy Istenünk házához vigyék
Jeruzsálembe.
31 Elindultunk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk; és a
mi Istenünk keze volt rajtunk, megszabadítva minket a ránk leselkedő ellenség kezéből ezen az úton.
32 És megérkeztünk Jeruzsálembe, és
ott három napig pihentünk.
33 Negyednap pedig átméretett az
ezüst, az arany és az edények a mi
Istenünk házában, Merémóth papnak, Uriás fiának kezéhez, vele lévén
Eleázár, a Fineás fia, és velük Józadáb,
a Jésua fia és Nóadia, a Binnui fia, léviták,
34 Minden szám és súly szerint, és feljegyeztetett az egész súly abban az
időben.
35 Akik pedig megérkeztek a fogságból, a rabság fiai, égőáldozatokat vittek Izrael Istenének: tizenkét tulkot
egész Izraelért, kilencvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét bakot bűnért
való áldozatra, mindezt egészen égőáldozatul az ÚRnak.
36 És átadták a király parancsolatait
a király vitézeinek, és a vízen túl lévő
helytartóknak, és ezek segítették a népet és az Isten házát.

9

Miután megtudta Ezsdrás, hogy Izrael
népe házasság által keveredett a szomszédos népekkel, igen nagyon sírt és könyörgött az Istennek a nép bűnei miatt.

1 Miután ezek elvégződtek, jöttek hozzám a főemberek, ezt mondva: Izrael népe és a papok és a léviták nem
különítették el magukat e tartományok népeitől, ahogyan pedig azoknak, a kananeusoknak, hitteusoknak,
perizeusoknak, jebuzeusoknak, ammonitáknak, moábitáknak, egyiptomiaknak és emoreusoknak utálatos vétke
szerint el kellett volna,
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2 Mert ezek lányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, és elkeveredett a szent mag e tartományok népeivel; és pedig a fejedelmek és főemberek elsők voltak ebben a bűnben.
3 Mihelyt meghallottam ezt a dolgot,
megszaggattam alsó- és felsőruhámat,
és fejem hajszálait és szakállamat téptem, és keseregve ültem.
4 És hozzám gyűltek mindnyájan, akik
félik Izrael Istenének szavát, a fogságból megjöttek vétke miatt; és én veszteg ültem mind az esti áldozatig.
5 Az esti áldozatkor pedig felkeltem
gyötrelmemből, megszaggatva alsóés felsőruhámat; és térdeimre esve, kiterjesztettem kezeimet az én URamhoz
Istenemhez.
6 És mondtam: Én Istenem, szégyellem
és átallom felemelni, én Istenem, az én
arcomat hozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünk fölött, és a mi
vétkeink egészen az égig növekedtek!
7 Atyáink napjaitól fogva nagy vétekben vagyunk mi mind e mai napig, és
a mi álnokságainkért adattunk mi, a
mi királyaink és a mi papjaink a földi
királyok kezébe, fegyverre, rabságra és
ragadományra és arcpirulásra, ahogy
ez a mai napon is van.
8 És most nem sok ideje, hogy a mi
URunk Istenünk könyörült rajtunk,
hogy hagyjon nekünk maradékot, és
hogy adjon nekünk egy szeget az ő
szent helyén, hogy így megvilágosítsa szemeinket a mi Istenünk, és hogy
megelevenítsen bennünket egy kissé a
mi rabságunk után.
9 Mert szolgák vagyunk mi, de rabságunkban nem hagyott el minket a mi
Istenünk, hanem hozzánk fordította irgalmasságát Perzsiának királyai
előtt, hogy megelevenítene bennünket, hogy felemelhessük a mi Istenünk
házát, és megépíthessük annak romjait, és hogy adjon nekünk bátorságos lakást Júdában és Jeruzsálemben.
10 És most mit mondjunk, óh mi Istenünk, mindezek után? Azt, hogy mi
mégis elhagytuk parancsolataidat,
11 Amelyeket parancsoltál szolgáid,
a próféták által, ezt mondva: A föld,
amelyre bementek, hogy birtokoljátok
azt, tisztátalan föld, a tartományok népeinek tisztátalansága miatt, utálatosságaik miatt, melyekkel betöltötték azt

2
Neh 13,23;

3
Józs 7,6;

6
2Krón 28,9;
Zsolt 38,5;

11
3Móz
18,25;
3Móz
18,27;
5Móz 7,3;
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egyik végétől a másikig tisztátalanságukban;
12 Azért lányaitokat ne adjátok az ő
fiaiknak, és az ő lányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat, sem javukat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és
örökségképpen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké.
13 Mindazok után pedig, amik ránk
jöttek gonosz cselekedeteinkért és
nagy vétkünkért, hiszen Te, mi Istenünk, jobban kedveztél nekünk, sem
mint bűneink miatt érdemeltünk volna, és adtad nekünk e szabadulást,
14 Hát megrontjuk-e ismét parancsolataidat, és összeházasodunk-e ezekkel
az utálatos népekkel? Nem fogsz-e haragudni ránk mindaddig, amíg megemésztetünk, hogy sem maradékunk,
sem hírmondónk ne legyen?
15 Óh Izrael URa Istene! igaz vagy
Te, mert meghagytál minket maradék gyanánt, mint e mai nap bizonyítja. Íme, előtted vagyunk bűneinkben,
és nem állhatunk meg előtted emiatt!

10

Ezsdrás pap a mellé rendelt főemberekkel együtt kitisztítja a nép közül
a pogányok nemzetségéből való feleségeket
és gyerekeiket.
1 És mikor imádkozott Ezsdrás, és vallást tett sírva és földre borulva az Isten
háza előtt, hozzá sereglettek Izraelből
igen nagy gyülekezetben férfiak és as�szonyok és gyermekek, mert a nép is
sokat és keservesen sírt.
2 És szólt Sekhánia, Jéhiel fia, az Elám
fiai közül, és mondta Ezsdrásnak: Vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e
föld népei közül: azonban jó reménysége van erről Izraelnek.
3 Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon
asszonyokat és a tőlük születetteket
az ÚRnak és azoknak akarata szerint,
akik félik a mi Istenünk parancsolatát,
és a törvény szerint cselekedjünk!
4 Kelj fel! mert rád néz ez a dolog, és mi
veled leszünk: légy erős és láss hozzá!
5 Fölkelt azért Ezsdrás, és megeskette a papok, a léviták fejedelmeit, és az
egész Izraelt, hogy e beszéd szerint
fognak cselekedni; és megesküdtek.

6 És fölkelt Ezsdrás az Isten háza elől, és
elment Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához és bemenve abba, kenyeret nem
evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a rabságból hazajöttek vétke miatt.
7 És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, akik a rabságból hazajöttek, hogy gyűljenek Jeruzsálembe;
8 Valaki pedig nem jön el harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, vesszen el minden vagyona, és őt
magát vessék ki a rabságból hazajöttek
gyülekezetéből.
9 Összegyűltek azért Júda és Benjámin
minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilencedik hóban, e hó huszadik napján, és leült az egész nép az Isten házának piacán, aggódva e dolog,
és az esőzések miatt.
10 Ekkor fölkelt Ezsdrás, a pap, és
mondta nekik: Ti vétkeztetek, hogy
idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is sokasítsátok Izrael
vétkét;
11 Azért tegyetek vallást atyáitok URa
Istene előtt, és cselekedjetek az ő akarata szerint, elkülönítve magatokat e
föld népeitől és az idegen feleségektől.
12 És felelt az egész gyülekezet, és
mondta fennszóval: Így, a te beszéded
szerint kell nekünk cselekednünk!
13 De ez a nép igen sok és az esős idő
miatt nem állhatunk kívül; azonfelül
ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, akik vétkeztünk e dologban;
14 Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, aki idegen feleséget vett magának,
városonként jöjjön elő bizonyos időben, és velük a városok vénei és bírái,
hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!
15 Csak Jónathán, az Asáhel fia és
Jahásia, a Tikva fia választattak erre:
akiket Mésullám és Sabbethai, a léviták támogattak.
16 És így cselekedtek azok, akik a rabságból hazajöttek; és választott magának Ezsdrás, pap férfiakat, családfőket, családjuk szerint, s mindnyájuk
nevei feljegyeztettek. És összeültek a
tizedik hó első napján, hogy nyomozzák ezt a dolgot;
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17 És az első hó első napjáig bevégezték azt mindazokra a férfiakra nézve,
akik idegen feleséget vettek maguknak.
18 A papok fiai közül pedig, akik idegen feleségeket vettek maguknak,
Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül találtattak: Maaséja,
Eliézer, Járib és Gedália;
19 És kezüket adták, hogy elbocsátják
feleségeiket, és hogy vétkeztek, az ő
bűnük eltörléséért áldoznak egy kossal
a nyáj közül;
20 Immér fiai közül pedig: Hanáni és
Zebádia.
21 Hárim fiai közül: Maaséja, Elija,
Semája, Jéhiel és Uzzia,
22 Páshur fiai közül: Eljoénai, Maaséja,
Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elása;
23 Továbbá a léviták közül: Józabád,
Simei és Kélája, (az a Kelita), Pethahja,
Júda és Eliézer;
24 Az énekesek közül pedig: Eliásib,
és a kapunállók közül: Sallum, Telem
és Uri;
25 Továbbá Izrael népéből: Parós fiai
közül: Ramia, Jezia, Malkija, Mijámin,
Eleázár, Malkija és Benája;
26 Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás,
Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Elija;

27 Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib,
Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;
28 Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia,
Zabbai és Athlai;
29 Báni fiai közül: Mesullám, Malluk,
Adája, Jásub, Seál és Rámóth;
30 Pahath-Moáb fiai közül: Adna,
Kelál, Benája, Maaséja, Mattánia,
Besaléel, Binnui és Manassé;
31 A Hárim fiai pedig: Eliézer, Isija,
Malkija, Semája, Simeon;
32 Benjámin, Malluk, Semarja;
33 Hásum fiai közül: Mattenai,
Mattátta, Zabád, Elifélet, Jerémai,
Manassé, Simei,
34 Báni fiai közül: Maádai, Amrám és
Uél;
35 Benája, Bédéja, Keluhu;
36 Vanja, Merémóth, Eliásib;
37 Mattánia, Mattenai és Jaásau;
38 Báni, Binnui, Simei;
39 Selemia, Náthán és Adája;
40 Makhnadbai, Sásai, Sárai;
41 Azareél, Selemia és Semária;
42 Sallum, Amaria, József:
43 A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja,
Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.
44 Mindezek idegen feleségeket vettek
maguknak. És e feleségek között voltak olyanok is, akik már fiakat szültek.

NEHÉMIÁS KÖNYVE

melyet Ezsdrás második könyvének mondanak
Amelyben megírják Jeruzsálem megépítését, a fogságból hazatért nép megigazítását, és az Isten tiszteletének helyreállítását, ami egybefoglal hetven esztendőt, Darius
Longimanus huszadik esztendejétől fogva, egészen az utolsó Dárius birodalmáig.
Longimanusnak huszadik esztendejétől az uralkodásának végéig 18 év
Dárius Nothulé 18 év
Artaxerxes Mnemoné 10 év
Dárius Okhusé 22 év
Arsenesé 3 év

1

Amikor Nehémiás meghallotta a zsidók
nyomorúságát, kesergett, és böjtölve Istenhez könyörgött, hogy kegyelmezzen a
népnek, és az ő tanácsát tegye szerencséssé.

2 És Hanáni jött hozzám, egy az én
atyámfiai közül, és vele együtt férfiak
Júdából, és tudakozódtam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók
felől, és Jeruzsálem felől.
1 Nehémiásnak, a Hakália fiának be- 3 És mondták nekem: A fogságból
szédei. És a Kislév nevű hóban tör- megszabadult maradék zsidók ott abtént, a huszadik esztendőben, hogy én ban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és
Susán várában voltam.
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3
2Kir 25,10;
Ésa 5,5;
Jer 5,10;

Nehémiás 1. 2.

5
2Móz 20,6;
2Móz 34,7;
4Móz
14,18;
5Móz 5,10;
Zsolt
86,15;
Zsolt
103,8;
Zsolt
145,8;
Dán 9,4;

8
5Móz
4,25-27;
5Móz
30,2-4;

azonfelül Jeruzsálem kőfalát lerontották, és kapui tűzben égtek meg!
4 Ahogy meghallottam ezeket a beszédeket, leültem, és napokon át sírtam és keseregtem, és böjtöltem és
imádkoztam a menny Istene előtt;
5 És mondtam: Kérlek URam, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten!
Aki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az Őt szeretőknek, és az Ő
parancsolatait megtartóknak;
6 Óh, legyen figyelmes a füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgasd a Te szolgád könyörgését, mel�lyel könyörgök most előtted nappal és
éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk ellened, én is, és az
én atyám háza vétkeztünk!
7 Felettébb nagyon vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolataidat, és rendeléseidet, és törvényeidet, melyeket Mózesnek, a Te szolgádnak parancsoltál.
8 Óh, emlékezz meg beszédedről, melyet Mózesnek, a Te szolgádnak parancsoltál, ezt mondva: Ti vétkeztek ellenem, én pedig elszélesztelek titeket a
népek között;
9 Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat és azokat
cselekszitek: még ha az ég utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek,
onnan is összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy ott lakozzon az én nevem!
10 Ezek pedig a Te szolgáid és a Te néped, akiket megszabadítottál a Te nagy
erőd által, és a Te erős kezed által!
11 Kérlek óh Uram, legyen figyelmes
a füled a Te szolgád könyörgésére és
szolgáid könyörgésére, akik félni kívánják a Te nevedet, és adj, kérlek, jó
szerencsét most a Te szolgádnak, és
engedd, hogy kegyelmet találjon az
előtt a férfi előtt. Én ugyanis a király
pohárnoka voltam.

2

Nehémiás szabadságot kap a királytól
a hazamenetelre és a város megépítésére. Elmegy ezért a király levelével Jeruzsálembe, és elkezdi a város építését, megfelel
azoknak, akik abban ellene állnak.

1 És a Niszán nevű hóban, Artaxerxes
király huszadik esztendejében, bor

volt előtte és én felvettem a bort, adtam a királynak; azelőtt pedig nem voltam szomorú előtte.
2 És mondta nekem a király: Miért szomorú az arcod, holott nem vagy beteg? Nem egyéb ez, hanem a te szívedben lévő szomorúság. És igen nagyon
megijedtem.
3 Akkor mondtam a királynak: Örökké
éljen a király! Miért ne volna szomorú
az arcom, hiszen a város, atyáim sírjainak helye, pusztán hever és kapui tűzben emésztettek meg?!
4 És mondta nekem a király: Mi az
amit kívánsz? És könyörögtem a
menny Istenéhez.
5 És mondtam a királynak: Ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted
a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el
engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy felépítsem azt!
6 És mondta nekem a király (felesége
pedig mellette ült): Meddig lesz utazásod és mikorra jössz vissza? És tetszett
a királynak engem elbocsátani, miután
tudattam vele az időt.
7 És mondtam a királynak: Ha tetszik a
királynak, adjon nekem leveleket a folyóvízen túl lakó tiszttartókhoz, hogy
hagyjanak engem utazni, amíg Júdába
érek;
8 És adjanak levelet Asáfnak, a király
erdeje őrének, hogy adjon nekem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához, és a házhoz, melybe költözni fogok. És megadta nekem a király, az én Istenem rajtam
nyugvó jó kegyelme szerint.
9 És megérkeztem a folyóvízen túl
való tiszttartókhoz és átadtam nekik
a király leveleit. A király pedig elbocsátott velem a seregből főembereket
és lovagokat.
10 Mikor pedig a Horonból való
Szanballat és az ammonita Tóbiás, a
szolga, meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki,
aki Izrael fiainak javát keresi.
11 Azután elmentem Jeruzsálembe, és
ott pihentem három napig.
12 És fölkeltem éjszaka, én és velem
néhány férfi, mert nem jelentettem
meg senkinek, hogy mire indította az
én Istenem az én szívemet, hogy azt
megcselekedjem Jeruzsálemért, és ba503
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rom sem volt velem, csak az, amelyen
ültem,
13 És kimentem a völgy kapuján éjjel,
a lassan folyó Siloáh patakja felé, majd
a ganéj kapu felé, és vizsgálgattam Jeruzsálem kőfalait, melyek elrontattak,
és kapuit, melyek tűz által megemésztettek.
14 Azután átmentem a forrás kapujához és a király tavához, ahol nem volt
hely a baromnak, hogy átmenjen velem.
15 Azért gyalog mentem fel a völgyben
éjjel, és vizsgálgattam a kőfalat, azután
megfordultam és bementem a völgy
kapuján, és hazatértem.
16 A főemberek pedig nem tudták
hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az elöljáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg.
17 Ekkor mondtam nekik: Ti látjátok
a nyomorúságot amelyben vagyunk,
hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg; gyertek, építsük
fel Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk
többé gyalázatul!
18 És megjelentettem nekik az én Istenem hozzám való jó akaratát, és a király beszédeit is, amelyeket nekem
szólt, és mondták: Keljünk fel és építsük fel! És megerősítették kezeiket a
jóra.
19 Mikor meghallották ezt a Horonból
való Szanballat és az ammonita Tóbiás, a szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak és lenéztek minket, ezt mondva:
Micsoda ez amit műveltek? Talán bizony a király ellen akartok támadni?
20 Akiknek feleltem, és mondtam: A
menny Istene, Ő ad jó szerencsét nekünk, és mi mint az Ő szolgái kelünk
föl és építünk, nektek pedig részetek
és jogotok és emlékezetetek sincs Jeruzsálemben!

3

Ebben a részben megírják azok nevét,
akik Jeruzsálem kőfalait megépítik.

1 És fölkelt Eliásib, a főpap és atyjafiai,
a papok és a juhok kapuját építették;
ők szentelték meg azt és állították fel
annak ajtajait; a kőfalat pedig a Méah
toronyig építették, amelyet megszenteltek, és azután Hanánel tornyáig;
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2 És mellette építettek a jerikóbeliek,
ezek mellett pedig Zakkur, az Imri fia
épített;
3 A halak kapuját pedig a Hassénáa
fiai építették, ők gerendázták be azt és
állították fel annak ajtajait, kapcsait és
závárait;
4 Mellettük javítgatta a kőfalat
Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának
fia, mellette pedig Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia javítgatott, és mellette Sádók, Baána fia javítgatott.
5 Ezek mellett pedig a tékoabeliek javítgattak, akiknek előkelői azonban
nem hajtották nyakukat az ő Uruk
munkájának jármába.
6 A régi kaput pedig Jójada, a Páseáh
fia és Mesullám, a Besódia fia javítgatták; ők gerendázták be azt és állították
fel annak ajtajait, kapcsait és závárait;
7 És mellettük javítgatott a Gibeonból
való Melátja és a Meronothból való
Jádón, Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvízen innen való helytartó
hivatala helyéig;
8
Mellettük
javítgatott
Uzziel,
Harhajának fia az ötvösökkel, és mellette javítgatott Hanánia, Harrakkáhim
fia, és megerősítették Jeruzsálemet
mind a széles kőfalig;
9 Mellettük javítgatott Refája, Húr fia,
aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány
felének fejedelme volt;
10 Mellette javítgatott Jedája, Harumáf
fia, és pedig a maga házával szemben,
és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja fia.
11 A kőfal másik darabját Malkija,
Hárim fia és Hásub, a Pahát-Moáb fia
javítgatta, és a kemencék tornyát.
12 És mellettük javítgatott Sallum,
Halóhes fia, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme volt, ő
és az ő lányai.
13 A völgy kapuját Hánun és Zánoah
lakói javítgatták, ők építették fel azt és
állították fel annak ajtajait, kapcsait és
závárait; és a kőfalból ezer singet a ganéj kapuig.
14 A ganéj kaput pedig Malkija, Rékáb
fia, Beth-Kérem tartományának fejedelme javítgatta, ő építette fel azt és állította fel ajtajait, kapcsait és závárait.
15 És a forrás kapuját Sallum, a Kolhozé fia, Mispa tartományának fejedel-
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me javítgatta, ő építette fel és héjazta
be azt és állította fel ajtajait, kapcsait és
závárait; és a Siloah tó kőfalát a király
kertjétől, egészen a lépcsőkig, melyeken a Dávid városából lejönnek.
16 Utána javítgatott Nehémiás, Azbuk
fia, Bethsúr tartománya felének fejedelme, a Dávid sírjával szemben való
helyig, és az újonnan készült tóig, és a
vitézek házáig.
17 Utána a léviták javítgattak: Rehum,
Báni fia, aki mellett javítgatott Hasábia,
Kéilah tartománya felének fejedelme,
tartománya lakosaival;
18 Utána atyjukfiai javítgattak: Bavai,
a Hénadád fia, Kéilah tartománya felének fejedelme;
19 Mellette javítgatott pedig Ézer,
Jésua fia, Mispa fejedelme, a kőfal
egy másik darabját, a szegleten lévő
fegyveresház felmenetelével szemben;
20 Utána Bárukh, Zakkai fia javítgatta
buzgósággal a kőfal egy másik darabját, a szeglettől fogva Eliásib főpap házának ajtajáig:
21 Utána Meremóth, Uriás fia javítgatott, aki Hikkós fia volt, egy másik darabot, Eliásib házának ajtajától Eliásib
házának végéig;
22 Utána a papok javítgattak, a környék férfiai;
23 Ezek után Benjámin és Hashub javítgatott, a házukkal szemben, utánuk
pedig Azariás, Maaséja fia javítgatott,
aki Ananiás fia volt, az ő háza mellett;
24 Utánuk Binnui, a Hénadád fia javítgatott egy másik darabot, Azáriás házától a szegletig, egészen a szegletig;
25 Továbbá Palál, az Uzai fia, a szeglettel és a magas toronnyal szemben,
amely a király házából a tömlöc udvaránál emelkedik ki; utána pedig
Pedája, a Parós fia;
26 A nétineusok pedig a várban laktak, a vizek kapujával szemben napkelet felől és a magas toronnyal szemben;
27 Utána a tékoabeliek javítgattak egy
másik darabot a magas toronytól fogva a vár kőfaláig;
28 A lovak kapuján felül javítgattak a
papok, ki-ki az ő házával szemben;
29 Utánuk Sádók, Immér fia javítgatott
a házával szemben; és utána Semája,
Sekaniás fia javítgatott, a napkeleti
kapu őrzője;
30 Utána Hananiás, Selemiás fia és

Hánun, Saláfnak hatodik fia javítgatott
egy másik darabot; utánuk Mesullám,
Berekiás fia javítgatott a szobájával
szemben;
31 Utána Málkijah, az ötvösnek fia javítgatott, a nétineusok és a kereskedők
házáig, a törvénytevő ház kapujával
szemben, a szeglet hágójáig;
32 A szeglet hágója és a juhok kapuja
között pedig az ötvösök és a kereskedők javítgattak.

4

A zsidók ellenségei először csúfolják a
város falainak építését, de mikor látják,
hogy jól haladnak az építéssel, akkor tanácsot tartanak a zsidók ellen, amely dolgot
mikor megtudott Nehémiás, az Istenhez
könyörgött és a közösség között rendet tett
a vigyázásra, és így az ellenség szándéka
csorbul. A kőfal pedig növekedik és haladnak az építéssel.
1 Amikor pedig Szanballat meghallotta, hogy mi a kőfalat építjük, haragra
gerjedt és igen bosszankodott, és gúnyolta a zsidókat;
2 És szólt az ő atyjafiai és a samáriai
sereg előtt, és ezt mondta: Mit művelnek ezek a nyomorult zsidók? Vajon megengedik-e ezt nekik? Talán áldozni fognak? Hát bevégzik ma? Vagy
megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek?!
3 Az ammonita Tóbiás pedig mellette állva, mondta: Bármit építsenek, ha
egy róka lép fel rá, összezúzza köveik falát.
4 Halld meg, óh Istenünk! hogy csúffá
lettünk, fordítsd gyalázásukat a fejükre, és add őket prédára a rabság földjében;
5 Ne fedezd el a hamisságukat és a bűnük a Te arcod elől el ne töröltessen,
mert téged bosszantottak az építőkben!
6 És felépítettük a falat annyira, hogy
félmagasságban elkészült az egész fal,
mert a nép nagy kedvvel dolgozott.
7 Mikor pedig meghallotta Szanballat
és Tóbiás, továbbá az arábiabeliek, az
ammoniták és az asdódeusok, hogy
javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és
hogy a törések betömése megkezdődött, igen nagy haragra gerjedtek;
8 És mindnyájan egyenlő akarattal ös�szeesküdtek, hogy eljönnek Jeruzsále505
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met megostromolni és gondot okozni nekik.
9 De mi imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük éjjel és nappal, mivelhogy féltünk tőlük.
10 És mondták a zsidók: Fogytán van
a teherhordó ereje, a rom pedig sok, és
mi képtelenek vagyunk a kőfalat építeni.
11 Az ellenségeink pedig ezt mondták:
Semmiképpen se tudják meg, se ne lássák, amíg közéjük bemegyünk és leöljük őket, és megszüntetjük a munkát.
12 Mikor pedig eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, akik közöttük laktak
és tízszer is mondták nekünk: Minden
helyen oltalmazzátok magatokat, amelyeken hozzánk jöhetnének.
13 Azért állítottam a hely alacsonyabb
és nyílt részeire a kőfal mögé, odaállítottam a népet nemzetségek szerint,
fegyvereikkel, dárdáikkal és íjakkal.
14 És körültekintve, fölkeltem és így
szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!
15 És ahogy ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk a szándékukat, és
hogy Isten semmivé tette a tanácsukat:
mi is mindnyájan megtértünk a kőfalhoz, ki-ki az ő munkájához;
16 De attól a naptól fogva legényeim
egyik része munkálkodott, a másik része pedig dárdákat, pajzsokat, íjakat és
páncélokat tartott, és a fejedelmek ott
álltak az egész Júda háznépe mögött.
17 A kőfalon munkálkodók közül a
teherhordók egyik kezükkel, amely a
munkát végezte, rakodtak, másik kezük pedig a fegyvert tartotta,
18 Akik pedig építettek, azoknak fegyverük derekukra volt felkötve és így
építettek; a trombitás pedig mellettem
állt.
19 És így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: A munka igen sok és messze terjedő, és mi elszéledve a kőfalon, egymástól mes�sze esünk;
20 Azért gyűljetek oda hozzánk, ahol
a trombita szavát halljátok, a mi Istenünk hadakozik értünk!
21 Így munkálkodtunk; és népünk fele
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dárdát tartott hajnalhasadtától fogva
egészen a csillagok feltámadásáig.
22 Ugyanekkor megparancsoltam a
népnek, hogy minden ember háljon legényével Jeruzsálemben, hogy éjszaka őrködjenek felettünk és nappal dolgozzanak.
23 És sem én, sem az én atyámfiai, sem
legényeim, sem az őrzők, akik utánam
voltak, nem vetettük le ruháinkat; kiki csak mosdáskor tette le fegyverét.

5

Nehémiás mikor meghallotta a nép panaszát, megszabadítja őket a szolgaságtól, az uzsorától és az elzálogosítástól, ő
maga is jó példát mutatva. Ezután ő maga
elbeszéli, hogy mennyi jót tett a néppel és a
fejedelmek is mivel tartoznak, de ő azt nem
vette el tőlük.
1 Nagy kiáltása lett pedig a népnek és
feleségeiknek az ő atyjukfiai, a zsidók
ellen.
2 Voltak akik ezt mondták: Fiainkkal
és lányainkkal együtt sokan vagyunk,
gabonát kényszerültünk venni, hogy
együnk és éljünk.
3 És voltak akik ezt mondták: Mind
mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nekünk gabona kell, mert éhezünk.
4 Viszont voltak akik ezt mondták:
Kölcsön vettünk pénzt a király adójáért a mi mezeinkre és szőlőinkre;
5 És íme, bár a mi húsunk éppen olyan
mint atyánkfiainak húsa, és a mi fiaink
olyanok mint az ő fiaik, nekünk mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és lányainkat, sőt vannak már rabszolga lányaink is, és nincs erőnk arra, hogy őket
megválthatnánk, hiszen mezeink és szőlőink már másokéi!
6 Igen nagy haragra gerjedtem azért,
mikor kiáltásukat, s ezeket a dolgokat
hallottam;
7 És gondolkodtam erről magamban, és megfeddtem az elöljárókat és
főembereket, ezt mondva nekik: Ti
atyátokfiaival szemben uzsoráskodtok! És nagy gyűlést szereztem ellenük;
8 És mondtam nekik: Mi tehetségünk
szerint megváltottuk atyánkfiait, a
zsidókat, akik eladattak a pogányoknak; és ti is meg akarjátok venni a ti
atyátokfiait, és ők nekünk adják el ma-
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gukat?! És hallgattak és semmit sem
tudtak felelni.
9 És mondtam: Nem jó dolog ez, amit
cselekszetek. Vagy nem a mi Istenünk
félelmében jártok inkább, minthogy az
ellenségeink, a pogányok előtt is szidalmas cselekedetben?
10 Hiszen én, atyámfiai és legényeim
is pénzt és gabonát kölcsönöztünk nekik; engedjük el, kérlek, ezt a tartozást!
11 Adjátok vissza, kérlek, nekik még
ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat; ezenfelül, a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és
olajnak századát engedjétek el.
12 És feleltek: Visszaadjuk és nem veszünk tőlük semmit; úgy cselekszünk,
ahogy mondod. Ekkor egybehívtam a
papokat és megeskettettem őket, hogy
e beszéd szerint fognak cselekedni.
13 Megráztam a ruhámat is, és mondtam: Éppen így rázzon ki az Isten minden embert az ő házából és munkájából, és éppen így legyen kirázott és
üres, valaki be nem teljesíti e beszédet.
És mondta az egész gyülekezet: Ámen.
És dicsérték az URat, és e beszéd szerint cselekedett a nép.
14 Sőt attól a naptól fogva, melyen
Júdának földjére helytartójukul rendeltettem, Artaxerxes király huszadik
esztendejétől fogva harminckettedik
esztendejéig, azaz tizenkét esztendeig,
sem én, sem az én atyámfiai, helytartónak járó kenyeret nem ettünk.
15 Holott az előbbi helytartók, akik
előttem voltak, terhelték a népet és
vettek tőlük kenyérért és borért negyven ezüst sikluson felül; sőt még legényeik is zsarnokoskodtak a népen. De
én nem cselekedtem így, az Isten félelme miatt.
16 Sőt még e kőfalon is dolgoztam;
mezőt sem szereztünk; és minden legényeim egybegyűltek ott a munkára.
17 Azonfelül a zsidók, továbbá a másfél száz főember és akik hozzánk jöttek
a körülöttünk lakó pogányok közül, az
én asztalomnál ettek.
18 Amit minden napra készítettek: egy
ökröt, hat kövér juhot, és madarakat
is készítettek nekem, minden tíz napra volt mindenféle bor bőségesen; és
mindemellett sem kívántam be a helytartó kenyerét, mert nehéz volt a szolgálat ezen a népen.

19 Emlékezz meg rólam én Istenem, javamra, mindarról amit e néppel cselekedtem!

6

Megírják ebben a részben, hogy
Nehémiásnak milyen nehézségei voltak
az ő tisztségében és a kőfal építésében, amit
a szomszédos pogányok, hamis próféták és
hamis atyafiak tettek.

1 És mikor meghallotta Szanballat, Tóbiás, az arábiabeli Gesem és a többi ellenségeink, hogy felépítettem a kőfalat, és hogy nem maradt azon semmi
romlás, jóllehet addig még nem állíttattam ajtókat a kapukra:
2 Szanballat és Gesem ilyen üzenettel küldött hozzám: Gyere és találkozzunk a faluk egyikében, az Onóvölgyében; holott ők gonoszt gondoltak ellenem.
3 Azért követeket küldtem hozzájuk
ilyen üzenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek le; megszűnne a munka, ha attól eltávozva
hozzátok mennék.
4 És így négy ízben küldtek hozzám, és
én így feleltem nekik.
5 Továbbá hozzám küldte Szanballat
így ötödször az ő legényét, akinek kezében egy felnyitott levél volt,
6 Melyben ez volt írva: A szomszéd
népek közt ez a hír, és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók lázadni akartok,
azért építed te a kőfalat; és hogy te leszel az ő királyuk, e beszédek szerint.
7 Sőt még prófétákat is rendeltél, akik
hirdetnék felőled Jeruzsálemben, ezt
mondva: Király van Júdában! És most
e dolgok híre a királyhoz is elérkezik,
azért gyere és tanácskozzunk együtt!
8 Én pedig ilyen üzenettel küldtem
hozzá: Nem történt semmi olyan amit
te mondasz, hanem csak magadtól
gondoltad mindazt a te szívedben.
9 Mert mindezek el akartak minket
rettenteni, ezt mondva: Leveszik kezüket a munkáról és az félben marad!
Azért hát, óh URam! erősítsd meg a kezeimet.
10 És elmentem Semájának, a Delája fiának házába, aki Mehetabéel fia volt,
és őt bezárkózva találtam, és mondta: Menjünk az Isten házába, a templom belsejébe és zárjuk be a templom
ajtajait, mert eljönnek, hogy megöl507
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Neh 13,22;

Nehémiás 6. 7.

12
Ezék 13,19;
1Kor 2,15;
2Pét 2,1;

jenek téged, és pedig éjjel jönnek el,
hogy megöljenek.
11 Én pedig mondtam: Ilyen férfinak
mint én vagyok, illik-e futni? Vagy ki
volna az aki hozzám hasonló lévén, az
élete megmentésére be merne a templomba menni? Nem megyek!
12 És felismertem, hogy nem az Isten küldte őt, hanem azt a próféciát
azért mondta nekem, mert Tóbiás és
Szanballat felbérelték őt.
13 Azért volt pedig felbérelve, hogy én
megrettenjek és úgy cselekedve, vétkezzem, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak.
14 Emlékezz meg én Istenem Tóbiásról és Szanballatról ezen cselekedeteik szerint, és a jövendőmondó Noádja
asszonyról és a többi jövendőmondókról is, akik rémisztgettek engem.
15 Elvégeztetett pedig a kőfal Elul hónap huszonötödik napján, ötvenkét
nap alatt.
16 És mikor meghallották minden ellenségeink, megrettentek minden pogányok akik körülöttünk voltak, és
igen összeestek a saját szemeikben, és
megismerték, hogy a mi Istenünktől
vitetett végbe ez a munka.
17 Ezekben a napokban is sok levelet
küldtek némely zsidó elöljárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jött hozzájuk.
18 Mert sokan hozzá esküdtek Júdában,
mivelhogy ő veje volt Sekániának,
az Arah fiának, és Jóhanán, az ő fia,
Mesullámnak, a Berékiás fiának lányát
vette el.
19 Sőt még jó szándékait is emlegették
előttem, és az én beszédeimet elvitték
neki. Tóbiás pedig folyton küldött leveleket, hogy engem elrettentsen.

7

Miután elkészítették a város kőfalát
és a kapuit, Nehémiás parancsba adja,
hogy minden ember a saját házával szemben lévő kőfalra vigyázzon. Megszámlálja
a fogságból hazatért népet, akik mind adakoztak a további építkezésekre aszerint, kinek mije volt.

2
Neh 1,2;

1 És mikor felépült a kőfal, felállítottam az ajtókat és kirendeltettek a
kapunállók, az énekesek és a léviták.
2 Megparancsoltam Hanáninak, a
testvéremnek, és Hanániásnak, a
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jeruzsálembeli vár fejedelmének, mivelhogy ő hűségesebb és istenfélőbb
volt sokaknál.
3 És mondtam nekik: Meg ne nyissák
Jeruzsálem kapuit mindaddig, amíg a
nap melegen nem süt, és amíg az őrök
ott állnak, addig tegyék be az ajtókat
és zárjátok be azokat; azután állítsatok őrzőket Jeruzsálem lakosai közül,
némelyeket az ő vigyázó helyükre, és
másokat az ő házukkal szembe.
4 A város pedig igen széles volt és
nagy, és a nép kevés lévén benne, nem
épültek házak.
5 Felindította azért az én Istenem a szívemet, hogy egybegyűjtsem az elöljárókat, a főembereket és a népet, hogy
felírassanak; és megtaláltam azok
nemzetségének könyvét, akik először
jöttek fel Babilonból, melyben ilyen
írást találtam:
6 Ezek a tartomány fiai, akik feljöttek a
rabság foglyai közül, akiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilon királya, és most visszajöttek Jeruzsálembe
és Júdába, ki-ki az ő városába.
7 Akik jöttek Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni,
Mordokhai,
Bilsán,
Miszpereth,
Bigvai, Nehum, Baána. Izrael népe
férfiainak számuk ez:
8 Parós fiai: kétezer százhetvenkettő;
9 Sefátia fiai: háromszázhetvenkettő;
10 Arah fiai: hatszázötvenkettő;
11 Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól: kétezer nyolcszáztizennyolc;
12 Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
13 Zattu fiai: nyolcszáznegyvenöt;
14 Zakkai fiai: hétszázhatvan;
15 Binnui fiai: hatszáznegyvennyolc;
16 Bébai fiai: hatszázhuszonnyolc;
17 Azgád fiai: kétezer háromszázhuszonkettő;
18 Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;
19 Bigvai fiai: kétezer hatvanhét;
20 Adin fiai: hatszázötvenöt;
21 Áter fiai, Ezékiástól: kilencvennyolc;
22 Hásum fiai: háromszázhuszonnyolc;
23 Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;
24 Hárif fiai: száztizenkettő;
25 Gibeon fiai: kilencvenöt;
26 Bethlehem és Netófa férfiai: száznyolcvannyolc;
27 Anathóth férfiai: százhuszonnyolc;

6
Ezsd 2,1;

7
Ezsd 2,2;
Neh 12,1;

Nehémiás 7. 8.
28 Beth-Azmáveth férfiai: negyvenkettő;
29 Kirjáth-Jeárim, Kefira és Beéróth
férfiai: hétszáznegyvenhárom;
30 Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;
31 Mikmás férfiai: százhuszonkettő;
32 Béthel és Ai férfiai: százhuszonhárom;
33 A másik Nébó férfiai: ötvenkettő;
34 A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
35 Hárim fiai: háromszázhúsz;
36 Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;
37 Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;
38 Szenáa fiai: háromezer kilencszázharminc;
39 A papok: Jedája fiai Jésua családjából: kilencszázhetvenhárom;
40 Immér fiai: ezerötvenkettő;
41 Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;
42 Hárim fiai: ezertizenhét;
43 A léviták: Jésua és Kadmiel fiai,
Hódávia fiaitól: hetvennégy;
44 Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolc;
45 A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai,
Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai,
Sóbai fiai: százharmincnyolc;
46 A nétineusok: Siha fiai, Hasufa fiai,
Tabbaóth fiai,
47 Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,
48 Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai
fiai,
49 Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,
50 Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,
51 Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,
52 Bésai fiai, Meunim fiai, Nefiselim
fiai,
53 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur
fiai,
54 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,
55 Barkós fiai, Sisera fiai, Támah fiai,
56 Nesiah fiai, Hatifa fiai;
57 A Salamon szolgáinak fiai: Sótai
fiai, Sófereth fiai, Perida fiai,
58 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
59 Sefátia fiai, Hattil fiai, PókherethHássebaim fiai, Amon fiai;
60 Összesen a nétineusok és a Salamon
szolgáinak fiai, háromszázkilencvenkettő.
61 És ezek, akik feljöttek Tel-Melahból,
Tel-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg család-

jukat és eredetüket, hogy Izraelből valók-e?
62 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai,
hatszáznegyvenkettő;
63 És a papok közül: Habája fiai,
Hakkós fiai, Barzillai fiai, aki a
gileádbeli Barzillai lányai közül vett
magának feleséget és ezek nevéről neveztetett;
64 Ezek keresték írásukat, tudniillik
nemzetségük könyvét, de nem találták,
miért is kirekesztettek a papságból;
65 És megmondta nekik Tirsáta, hogy
ne egyenek a szentséges áldozatból,
míg elő nem áll egy pap az Urimmal és
Thummimmal;
66 Mind az egész gyülekezet együtt
negyvenkétezer háromszázhatvan.
67 Szolgáikon és szolgálólányaikon kívül – ezek hétezer háromszázharmincheten voltak – voltak nekik énekes férfiak és asszonyok kétszáznegyvenöten;
68 Lovaik hétszázharminchat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;
69 Tevéik négyszázharmincöt, szamaraik hatezer hétszázhúsz.
70 Némelyek pedig a családfők közül
adakoztak az építésre: Tirsáta adott a
kincsekhez aranyban ezer dárikot, ötven medencét, ötszázharminc papi ruhát;
71 A többi családfők pedig adtak az
építés költségére aranyban húszezer
drachmát, és ezüstben kétezer kétszáz
fontot;
72 És amit a többi nép adott, az aranyban húszezer drachma, és ezüstben
kétezer gíra, és hatvanhét papi ruha
volt.
73 És mind a papok, mind a léviták,
mind a kapunállók, mind az énekesek,
mind a nép fiai, mind a nétineusok, és
mind az egész Izrael a maguk városaiban laktak. Mikor pedig eljött a hetedik hónap, Izrael fiai az ő városaikban laktak;

8

Ezsdrás felolvassa az egybegyűlt közösségnek az Isten törvényét. A sátoros ünnepet nagy igyekezettel megszentelik az Isten törvénye szerint, és az ünnepen minden nap prédikál nekik Ezsdrás az
Isten törvényéből.
1 Felgyűlt az egész nép egyenlőképpen
a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt,
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Nehémiás 8. 9.

10
5Móz
26,11-13;

és mondták az írástudó Ezsdrásnak,
hogy hozza elő a Mózes törvényének
könyvét, melyet az ÚR Izraelnek parancsolt.
2 Előhozta azért Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, melyben együtt
voltak férfiak és asszonyok és mindazok, akik azt értelemmel hallgathatták, a hetedik hónap első napján.
3 És olvasott abból a piacon, mely a
vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől
fogva egészen délig, a férfiak és az as�szonyok előtt és mindazok előtt, akik
azt érthették, és az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt.
4 Az írástudó Ezsdrás pedig egy erre
a célra csinált faemelvényen állt, és
mellette állt jobb keze felől Mattithiás,
Séma, Anája, Uriás, Hilkiás, Maaséja,
bal keze felől pedig: Pedája, Misáel,
Malkija, Hásum, Hasbaddána, Zakariás, Mesullám.
5 És felnyitotta Ezsdrás a könyvet az
egész nép szemei előtt, mert fölötte
volt az egész népnek; és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép.
6 És áldotta Ezsdrás az URat, a nagy
Istent, és felelt rá az egész nép felemelt
kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtva
magukat, leborultak az ÚR előtt arccal
a földre.
7 Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub,
Sabbethai, Hódija, Maaséja, Kelita,
Azáriás, Józabád, Hanán, Pelája léviták pedig magyarázták a népnek a törvényt, és a nép a maga helyén állt.
8 Mert az Isten törvényének könyvéből olvastak világosan, és azután magyarázták, hogy a nép megérthesse az
olvasottakat.
9 Ekkor Nehémiás, a Hattirsáta, vagyis
a király helytartója, és Ezsdrás, a pap, a
törvénytudó, és a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész
néphez: A ti URatok Istenetek szent
napja ez, ne keseregjetek és ne sírjatok;
mert sírt az egész nép, mikor a törvény
beszédeit hallotta.
10 És ő mondta nekik: Menjetek, egyetek kövéret és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert e mai nap a
mi URunknak szenteltetett, és ne bánkódjatok, mert az ÚR öröme a ti erősségetek.
11 A léviták is csendesítették az egész
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népet, ezt mondva: Hallgassatok, mert
szent nap ez, és ne bánkódjatok!
12 Elment azért mind az egész nép
enni, inni és részt küldeni, és nagy vigasságot szerezni, mert megértették a
beszédeket, amelyekre őket tanították.
13 Második napon pedig összegyűltek az egész népnek, a papoknak és lévitáknak családfői Ezsdráshoz, a törvénytudóhoz, hogy megértsék a törvény beszédeit.
14 Megtalálták pedig írva a törvényben, melyet az ÚR parancsolt Mózes
által, hogy Izrael fiainak leveles színekben kell lakniuk az ünnepen, a hetedik hónapban,
15 És hogy nekik ezt tudatniuk kell és
ki kell hirdettetniük minden városaikban és Jeruzsálemben: Menjetek ki a
hegyre, és hozzatok lombokat a nemes
és vad olajfáról, mirtusz és pálmalombokat, szóval akármely sűrű levelű fáról
lombokat, hogy csináljatok leveles színeket, ahogy meg van írva.
16 Kiment azért a nép, és lombokat hoztak, és leveles színeket csináltak maguknak, ki-ki a maga háza tetején és
udvaraikban, továbbá az Isten háza
udvaraiban, a vizek kapujának piacán
és Efraim kapujának piacán.
17 Az egész gyülekezet pedig, amely
hazatért a fogságból, leveles színeket
csinált, és a leveles színekben laktak;
mert nem cselekedtek így Józsuénak,
a Nún fiának idejétől fogva Izrael fiai
egészen addig a napig, és igen nagy
örömük lett.
18 És Ezsdrás az Isten törvényének
könyvéből olvasott mindennap, az
első naptól fogva egészen az utolsó
napig, és hét napon át ünnepeltek; a
nyolcadik napon pedig egybegyülekezést tartottak a törvény szerint.

9

A léviták az egész közösség nevében
vallást tesznek közönséges helyen az
Istennek Izrael népéhez való jóságáról, és
azután az ő engedetlenségükről, Istennek
az ő bűnük ellen való ítéletéről, és könyörögnek Istenhez, hogy vegye el az ő nyomorúságukat.
1 Azután ugyanennek a hónak huszonnegyedik napján egybegyűltek Izrael fiai és böjtöltek, zsákba öltözve és
port hintve fejükre.

14
2Móz
23,16;
3Móz
23,34;
4Móz
29,12;
5Móz
16,13-15;

Nehémiás 9.

6
1Móz 1,1;
Zsolt
146,6;
ApCsel
14,15;
ApCsel
17,24;
Jel 14,7;
7
1Móz
11,31-32;
1Móz 12,1;
1Móz 17,5;
8
1Móz 12,7;
1Móz
13,15;
1Móz 15,6;
1Móz
15,18;
1Móz 17,8;
1Móz 26,4;
9
2Móz 3,7;
2Móz
14,10;
10
2Móz
7,1-25;
2Móz
8,1-32;
2Móz
9,1-35;
2Móz
10,1-29;
2Móz
11,1-10;
2Móz
12,1-51;
2Móz
14,1-31;
11
2Móz
14,22;
12
2Móz
13,21;
2Móz
14,19;
2Móz
40,38;
Zsolt
105,39;

2 És elváltak az Izrael magvából valók
minden idegenektől, és előállva, vallást tettek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól.
3 És megálltak helyükön, és olvastak
az ő URuk Istenük törvényének könyvéből négyszer napjában, és négyszer
tettek vallást az ő bűneikről, és imádták az ő URukat Istenüket.
4 És felállt a léviták emelvényére Jésua,
Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunnai, Serébia,
Báni és Kenáni, és kiáltottak nagy fennszóval az ő URukhoz Istenükhöz.
5 És mondták a léviták, Jésua, Kadmiel,
Báni, Hasabnéja, Serébia, Hódija,
Sebánia, Petáhia: Keljetek fel, áldjátok
a ti URatokat Isteneteket öröktől fogva mindörökké; és áldják a Te dicsőséges nevedet, mely magasabb minden
áldásnál és dicséretnél!
6 Te vagy egyedül az ÚR! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent,
ami rajta van, a tengereket minden
bennük valókkal együtt; és Te adsz
életet mindnyájuknak, és az ég seregei
téged imádnak.
7 Te vagy URam az Isten, aki választottad Ábrámot és kihoztad őt a
káldeusok Úr nevű városából, és nevezted őt Ábrahámnak.
8 És az ő szívét igaznak találtad előtted és szövetséget szereztél vele,
hogy adod a kananeusok, hitteusok,
emoreusok, perizeusok, jebuzeusok,
girgazeusok földjét, hogy adod az ő
magvának; és beteljesítetted beszédeidet, mert Te igaz vagy!
9 Azonfelül megtekintetted atyáink
Egyiptomban való nyomorúságát, és
meghallottad az ő kiáltásukat a Vörös
tengernél,
10 És jeleket és csodákat tettél a fáraón és minden szolgáin, és földjének
egész népén, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek a Te néped ellen; és
nevet szereztél magadnak, mint e mai
nap is van.
11 És kétfelé választottad előttük a tengert, és szárazon mentek át a tenger
közepén; üldözőiket pedig mélységbe
borítottad, mint követ a nagy vizekbe.
12 És felhő oszlopában vezetted őket
nappal és tűz oszlopában éjjel, hogy
megvilágosítsd nekik az utat melyen
menjenek.

13 És leszálltál a Sinai hegyre, és szóltál velük az égből, és adtál nekik helyes ítéleteket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat.
14 A Te szent szombatodat is megjelentetted nekik, és parancsolatokat,
rendeléseket és törvényt parancsoltál
nekik szolgád, Mózes által.
15 És az égből adtál nekik kenyeret éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban; és mondtad nekik, hogy menjenek be és bírják
a földet, melyre nézve felemelt kézzel
megesküdtél, hogy nekik adod.
16 Ők pedig, a mi atyáink, felfuvalkodtak, és megkeményítették nyakukat és
nem hallgatták parancsolataidat;
17 És vonakodtak engedelmeskedni,
és nem emlékeztek meg a Te csodatetteidről, amelyeket velük cselekedtél,
hanem megkeményítették nyakukat,
és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban; de Te mégis kegyelmes, irgalmas,
hosszútűrő és nagy irgalmasságú Isten
vagy, és nem hagytad el őket.
18 Sőt még borjúképet is csináltak maguknak, és ezt mondták: Ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból,
és nagy bosszúsággal illettek téged;
19 És Te nagy irgalmasságodban nem
hagytad el őket a pusztában; a felhő
oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelje őket az úton, és a
tűz oszlopa éjjel, hogy világítson nekik
az úton, melyen menniük kellett.
20 És a Te jó Szellemedet adtad nekik,
hogy oktassa őket; és mannádat nem
vontad meg szájuktól, és vizet adtál
nekik szomjúságukban.
21 És negyven esztendeig tápláltad
őket a pusztában, fogyatkozásuk nem
volt, ruháik el nem koptak és lábaik
meg nem dagadtak.
22 Azonfelül adtál nekik országokat és
népeket, és elosztottad ezeket határuk
szerint és ők elfoglalták Sihón földjét, és Hesbon királyának földjét, és
Ógnak, Básán királyának földjét.
23 Fiaikat pedig megsokasítottad,
mint az ég csillagait, és bevitted őket a
földre, amely felől megmondtad atyáiknak, hogy bemennek arra, hogy bírják azt.
24 És bementek a fiak és elfoglalták a
földet, és megaláztad előttük a föld la511
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2Móz 32,1;
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13,22;
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40,38;
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21
5Móz 2,7;
5Móz 8,4;
5Móz 29,5;
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4Móz
21,21;
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21,33;
5Móz 32,8;
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1Móz 22,17;
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Józs 1,2-3;
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26
1Kir 18,4;
1Kir 19,10;
2Krón
24,20-21;

27
Bír 2,14;

29
3Móz 18,5;
Ezék 20,11;
Róm 10,5;
Gal 3,12;

30
2Kir 17,13;
2Krón
36,15;

kóit, a kananeusokat, és kezükbe adtad őket, mind királyaikat, mind a föld
népeit, hogy cselekedjenek velük akaratuk szerint.
25 És bevettek erős városokat és kövér
földet, és birtokoltak minden jóval teljes házakat, kőből vágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket és sok gyümölcsfát, és ettek és megelégedtek és meghíztak, és gyönyörködtek a Te nagy
jóvoltodban.
26 Makacskodtak pedig és ellened jártak, és törvényedet hátuk mögé vetették; prófétáidat is meggyilkolták, akik
bizonyságot tettek ellenük, hogy hozzád térítenék őket, és nagy bosszúsággal illettek téged.
27 Azért nyomorgatóik kezébe adtad
őket, és megnyomorgatták őket; de
nyomorúságuk idején hozzád kiáltottak, és Te meghallgattad az égből és
nagy irgalmasságod szerint adtál nekik szabadítókat, és megszabadították
őket ellenségeik kezéből.
28 És mikor megnyugodtak, ismét gonoszt cselekedtek előtted, és átadtad
őket ellenségeik kezébe, akik uralkodtak rajtuk; és mikor ismét hozzád kiáltottak, Te meghallgattad az égből és
sokszor megszabadítottad őket irgalmasságod szerint.
29 És bizonyságot tettél ellenük, hogy
visszatérítsd őket törvényedhez; de ők
felfuvalkodtak és nem hallgatták parancsolataidat, és végzéseid ellen vétkeztek, melyeket ha valaki megtart, él
azok által; és makacskodva hátat fordítottak, és nyakukat megkeményítették
és nem engedelmeskedtek.
30 Azonban sok esztendeig vártad és
intetted őket a Te Szellemeddel, a prófétáid által, de nem engedtek; azért a
föld népeinek kezébe adtad őket.
31 De nagy irgalmasságod szerint nem
emésztetted meg őket, sem el nem
hagytad őket, mert irgalmas és kegyelmes Isten vagy.
32 Most azért, óh mi Istenünk, nagy,
erős és rettenetes Isten, aki megőrzöd
a szövetséget és irgalmasságot, ne legyen kicsi előtted mindaz a nyomorúság, amely utolért minket, királyainkat, fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat, atyáinkat és egész népedet,
Asszíria királyainak napjaitól fogva
egészen e mai napig.
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33 Hiszen Te igaz vagy mindenekben,
valamelyek ránk jöttek, mert Te igazságot műveltél, de mi hamisan cselekedtünk!
34 Hiszen a királyaink, fejedelmeink,
papjaink és atyáink nem tartották meg
törvényedet és nem figyeltek parancsolataidra és bizonyságtételeidre, melyek által bizonyságot tettél ellenük;
35 És ők az ő országukban, és a Te
nagy jóvoltodban, mellyel megáldottad őket, és a széles és kövér földön,
melyet nekik adtál, nem szolgáltak neked; és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből.
36 És íme mi most szolgák vagyunk
azon a földön, melyet atyáinknak adtál, hogy egyék annak gyümölcsét és
javát, íme mi szolgák vagyunk azon;
37 És termését bőven hozza a királyoknak, akiket fölénk helyeztél a mi bűneinkért, s testeinken uralkodnak és barmainkon az ő kedvük szerint; és mi
nagy nyomorúságban vagyunk!
38 Mindemellett mi erős kötést szerzünk veled, és leírjuk, melyet megpecsételnek a mi fejedelmeink, lévitáink
és papjaink.
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A zsidók megújítják szövetségüket
az Istennel, és esküvel kötik magukat az Isten törvényéhez, és az Ő igaz tiszteletének megtartására.

1 A megpecsételt kötéseken pedig ott
voltak: Nehémiás, Hattirsáta, a király
helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás;
2 Serája, Azariás, Jeremiás,
3 Pashur, Amaria, Malakiás,
4 Hattus, Sebánia, Malluk,
5 Hárim, Merémóth, Abdiás,
6 Dániel, Ginnethón, Bárukh,
7 Mesullám, Abija, Mijámin,
8 Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok
voltak.
9 A léviták pedig ezek: Jésua, Azania
fia, Binnui, a Hénadád fiai közül,
Kadmiel,
10 És atyjafiaik: Sebánia, Hódija,
Kelita, Pelája, Hanán,
11 Mika, Rehób, Hasábia,
12 Zakkur, Serébia, Sebánia,
13 Hódija, Báni, Beninu.
14 A nép fejei pedig ezek: Parós, PahathMoáb, Elám, Zattu, Báni,
15 Bunni, Azgád, Bébai,

33
5Móz 32,4;
Dán 9,14;
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30
2Móz
34,16;
5Móz 7,3;
31
2Móz
20,10;
2Móz
23,10;
2Móz
34,21;
3Móz 23,2;
3Móz 25,2;
5Móz 5,1;
5Móz
5,12-14;
33
3Móz
24,5-6;
2Krón 2,4;

16 Adonia, Bigvai, Adin,
17 Áter, Ezékiás, Azzur,
18 Hódija, Hásum, Bésai,
19 Hárif, Anathóth, Nébai,
20 Magpiás, Mesullám, Hézir,
21 Mesézabel, Sádók, Jaddua,
22 Pelátia, Hanán, Anája,
23 Hóseás, Hanánia, Hásub,
24 Hallóhes, Pilha, Sóbek,
25 Rehum, Hasabná, Maaséja,
26 És Ahija, Hanán, Anán,
27 Mallukh, Hárim, Baána.
28 És a nép többi része, a papok, a léviták, a kapunállók, az énekesek, a
nétineusok és mindenki, aki elkülönítette magát a tartományok népeitől, az
Isten törvényéhez állva, feleségeik, fiaik, lányaik, mindenki, akinek értelme
és okossága volt,
29 Csatlakoztak atyjukfiaihoz, elöljáróikhoz, és átok mellett esküt tettek, hogy az Isten törvényében járnak,
amely Mózes által az Isten szolgája által adatott ki; és hogy megőrzik és cselekszik az ÚRnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, ítéleteit és rendeléseit;
30 És hogy nem fogjuk lányainkat feleségül adni a föld népeinek, sem az ő lányaikat nem fogjuk a fiainknak venni,
31 És hogy a föld népeitől, akik árukat
és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni
tőlük szombaton és egyéb szent napon,
és hogy nem fogjuk bevetni a földet a
hetedik esztendőben, és elengedünk
minden tartozást.
32 És ezt rendeltük magunkra nézve:
hogy vetünk magunkra harmadrész
siklust esztendőnként a mi Istenünk
házának szolgálatára,
33 A szent kenyerekre, a szüntelen
való minhára, és a szüntelen való egészen megégetendő áldozatra. A szombatokon, újholdak napján vitetendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy
mindezek megtisztítsák Izraelt; és a mi
Istenünk házának minden munkájára;
34 Sorsot vetettünk továbbá a fa hozása felől a papok, léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk
házába családjaink szerint bizonyos
időkben esztendőnként, hogy szüntelen égjen a mi URunk Istenünk oltárán, ahogy meg van írva a törvényben,

35 És hogy felvisszük földünk első
zsengéjét, és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az
ÚR házába;
36 Azonfelül fiaink elsőszülöttjeit, barmaink, juhaink és ökreink első fajzását, ahogy meg van írva a törvényben;
felvisszük a mi Istenünk házába a papoknak, akik a mi Istenünk házában
szolgálnak.
37 És a mi tésztáink első zsengéjét,
ajándékainkat, és minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét
felvisszük a papoknak, a mi Istenünk
házának kamráiba, földünk tizedét pedig a lévitákhoz; mert ők, a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban.
38 És legyen a papnak, Áron fiának a
lévitákkal együtt része, a lévitáknak
rendelt a tizedben; és a léviták vigyék
fel a tized tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamráiba;
39 Mert a kamrákba kell hozniuk Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabona, a
must és az olaj ajándékát, ahol a szent
edények vannak és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek;
hogy el ne hagyjuk a mi Istenünk házát.
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Sorsot vetnek, hogy a hazatért népből kik legyenek azok, akik Jeruzsálemben lakjanak. Sokan szabad akaratukból maradnak a városban. A többség eloszlik, ki-ki a saját városaikba, jószágaik és
örökségük mellé.
1 És a nép fejedelmei Jeruzsálemben
laktak, a többi nép pedig sorsot vetett, hogy minden tíz emberből vigyenek egyet Jeruzsálembe, a szent városba lakóul, a többi kilenc pedig marad a
maga városában.
2 És a nép áldotta mindazokat a férfiakat, akik önként vállalkoztak arra,
hogy Jeruzsálemben laknak.
3 Ezek pedig a tartomány fejei, akik Jeruzsálemben megtelepedtek; de Júda
városaiban lakott ki-ki az ő örökségében, városaikban: az Izrael, a papok,
a léviták, a léviták szolgái és Salamon
szolgáinak fiai.
4 Jeruzsálemben azért megtelepedtek a Júda fiai közül és Benjámin fiai
közül: Júda fiai közül: Athája, Uzzija
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Nehémiás 11. 12.
fia, aki Zakariás fia, aki Amaria fia,
aki Sefátia fia, aki Mahalalél fia volt, a
Pérec fiai közül,
5 És Maaszéja, Báruk fia, aki Kolhóze
fia, aki Hazája fia, aki Adája fia, aki
Jójárib fia, aki Zakariás fia, aki Hasilóni
fia volt.
6 Pérec fiai összesen, akik Jeruzsálemben laktak, négyszázhatvannyolc erős
férfi;
7 Benjámin fiai pedig ezek: Szallu,
Mesullám fia, aki Jóed fia, aki Pedája
fia, aki Kólája fia, aki Maaséja fia, aki
Ithiel fia, aki Jesája fia volt,
8 És utána Gabbai, Szallai, kilencszázhuszonnyolcan;
9 És Jóel, a Zikri fia elöljárójuk volt
ezeknek, Júda pedig, a Hasénua fia, a
város másodrendű elöljárója.
10 A papok közül: Jedája, Jójárib fia,
Jákhin,
11 Serája pedig, a Hilkiás fia, aki Mesullám fia, aki Sádók fia, aki Merájóth
fia, aki Akhitúb fia volt, az Isten házának fejedelme volt,
12 És atyjukfiai, akik a ház munkáját
teljesítették, nyolcszázhuszonketten;
és Adája, a Jeróhám fia, aki Pelália
fia, aki Amsi fia, aki Zakariás fia, aki
Pashur fia, aki Malkija fia volt,
13 És az ő atyjafiai, a családfők kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarél
fia, aki Ahzai fia, aki Mesillémóth fia,
aki Immér fia volt,
14 És az ő atyjukfiai, vitéz férfiak,
százhuszonnyolcan, elöljárójuk pedig
Zabdiel, a Haggedólim fia volt.
15 A léviták közül pedig: Semája,
Hásub fia, aki Azrikám fia, aki Hasábia
fia, aki Bunni fia volt.
16 És Sabbethai és Józabád, az Isten házának külső munkája felett felügyelők
voltak a léviták fejei közül,
17 És Mattánia, a Mika fia, aki Zabdi
fia, aki Asáf fia volt, aki vezetője volt
a hálaadó éneklésnek, és elkezdte azt
az imádság után, és Bakbukia, aki második volt atyjafiai között, és Abda,
Sammua fia, aki Gálál fia, aki Jeduthun
fia volt;
18 A léviták összesen a szent városban:
kétszáznyolcvannégyen.
19 A kapunállók pedig: Akkub, Talmón és atyjukfiai, a kapukat őrizők
százhetvenketten.
20 A többi izraeliták pedig, a papok,
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a léviták Júdának minden városaiban
laktak, ki-ki az ő örökségében.
21 A nétineusok pedig a várban laktak, és Siha és Gipsa voltak elöljárók a
nétineusokon.
22 A léviták elöljárója volt Jeruzsálemben, az Isten háza szolgálatánál,
Uzzi, a Báni fia, – aki Hasábia fia, aki
Mattánia fia, aki Mika fia volt, – Asáf
fiai, az énekesek közül;
23 Mert a király parancsa volt rajtuk,
és kemény végzése a mindennapi énekesek felől;
24 Petáhja pedig, a Mesézabel fia, Júda
fiának, Zerahnak fiai közül, a király oldala mellett volt a nép minden dolgában.
25 A falukban, ezek határaiban pedig Júda fiai közül Kirjáth-Arbában és
hozzá tartozó faluikban, Dibonban és
faluiban, Jekabseélben és faluiban laktak.
26 Jésuában, Móladában és Beth-Péletben.
27 Hasár-Suálban, Beér-Sebában és faluiban,
28 Siklágban, Mekónában és faluiban,
29 En-Rimmonban, Sorában, Jarmuthban,
30 Zánoáhban, Adullámban és faluiban, Lákisban és határaiban, Azékában
és faluiban, – így laktak Beér-Sebától
egészen a Hinnóm völgyéig.
31 Benjámin fiai pedig Gerától fogva
Mikmásban, Ajában, Béthelben és faluiban laktak.
32 Anatótban, Nóbban, Anániában,
33 Hásórban, Rámában, Gittaimban,
34 Hádidban, Sebóimban, Neballátban,
35 Lódban, Onóban, és a mesteremberek völgyében.
36 A léviták közül pedig némely júdabeli osztályok Benjáminhoz csatlakoztak.
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Ebben a részben felsorolják a papok
és léviták, hogy kik jöttek haza Jeruzsálembe Zorobábellel. Nehémiás nagy ceremóniával megszenteli a város falait.
1 Ezek pedig a papok és léviták, akik
feljöttek Zorobábellel, Sealtiél fiával és
Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás.
2 Amária, Mallukh, Hattus,
3 Sekánia, Rehum, Meremóth,
4 Iddó, Ginnethói, Abija,
5 Mijámin, Maádia, Bilga,

Nehémiás 12.

22
Ezsd 10,6;

23
1Krón
24,12;

6 Semája, Jójárib, Jedája,
7 Sallu, Ámók, Hilkija, Jedája, – ezek
voltak fejei a papoknak és atyjukfiainak
Jésua napjaiban.
8 A léviták pedig ezek: Jésua, Binnui,
Kadmiel, Serébia, Júda, Mattánia, – aki
atyjafiaival a dicséretek vezetője volt.
9 És Bakbukia, és Unni, az ő atyjukfiai
velük szemben, tisztük szerint.
10 És Jésua nemzette Jojákimot, és
Jojákim nemzette Eliásibot, és Eliásib
nemzette Jójadát,
11 És Jójada nemzette Jónathánt, és
Jónathán nemzette Jadduát.
12 Jójákim napjaiban pedig papok,
családfők voltak: Serája családjában
Merája, Jerémiáséban Hanánia,
13 Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban Jóhanán,
14 Melikuéban Jónathán, Sebaniáéban
József,
15 Háriméban Adna, Merajóthéban
Helkai,
16 Iddóéban Zakhariás, Ginnethónéban Mesullám,
17 Abijáéban Zikri, Minjáminéban és
Móadiáéban Piltai,
18 Bilgáéban Sammua, Semájáéban
Jónathán,
19 Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban
Uzzi,
20 Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber,
21 Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban
Nethanéel.
22 A léviták közül Eliásib, Jójada,
Jóhanán és Jaddua napjaiban felírattak
a családfők, a papok pedig egészen a
perzsiai Dárius országlásáig.
23 A léviták családfői felírattattak
a krónikák könyvében Jóhanánnak,
Eliásib fiának napjaiig;
24 A léviták családfői voltak: Hasábia,
Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az ő
atyjukfiai velük szemben a dicsérő és
hálaadó éneklésre, Dávidnak, az Isten
emberének parancsa szerint, mint egy
éneklő sereg, együtt a másikkal.
25 Mattánia, Bakbukia, Obádia,
Mesullám, Talmón, Akkub pedig kapunállók, őrt állva a kapuk kincsesházainál.
26 Ezek voltak Jojákim napjaiban,
aki Jésua fia, aki Jósadák fia volt, és
Nehémiásnak, a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó papnak napjaiban.

27 Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresték a lévitákat minden helyükön, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést örömmel és hálaadással és
énekléssel, cimbalmokkal, lantokkal és
citerákkal.
28 És összegyűltek az énekesek fiai
mind Jeruzsálem környékéről, mind
pedig a nétófátiak faluiból.
29 Mind Beth-Gilgálból, mind Geba
és Azmáveth határaiból, mert falukat
építettek maguknak az énekesek Jeruzsálem körül.
30 És miután megtisztították magukat
a papok és a léviták, megtisztították a
népet is, és a kapukat és a kőfalat.
31 Azután felvittem Júda fejedelmeit a
kőfalhoz, és két nagy hálaadást éneklő
sereget és csapatot rendeltem; az egyik
jobb kéz felé ment a kőfal mellett a ganéj kapu felé,
32 És utánuk ment Hósaája és Júda fejedelmeinek fele,
33 És Azária, Ezsdrás és Mesullám,
34 Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,
35 A papok fiai közül kürtökkel; és Zakariás, a Jónathán fia, aki Semája fia,
aki Mattánia fia, aki Mikája fia, aki
Zakkur fia, aki Asáf fia volt,
36 És az ő atyjafiai: Semája, Azarél,
Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda
és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó előttük ment;
37 Azután a forrás kapujánál, mely
szemben volt, fölmentek Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, ahonnan Dávid háza felett, a vizek kapujáig mentek napkelet felé.
38 A hálaadást éneklő második sereg
pedig, amelyik szemben ment – én pedig és a nép fele utánuk – ment a kőfal
mellett, a kemencék tornyától, egészen
a széles kőfalig.
39 És az Efraim kapuja mellett, és az
óváros kapuja mellett, és a halak kapuja mellett, és a Hananél tornya és a
Meáh torony mellett egészen a juhok
kapujáig, és megálltak a tömlöc kapujában.
40 És megállt mindkét hálaadást éneklő sereg az Isten házában, én és velem
a fejedelmek fele,
41 És a papok: Eljákim, Maaséja,
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45
1Krón
25,1-31;

Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás,
Hanánia kürtökkel,
42 És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi,
Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeztek az énekesek, és Jizrahia az
elöljáró.
43 És azon a napon nagy áldozatokkal áldoztak, és vigadtak, mert az Isten
nagy örömmel megvidámította őket,
sőt az asszonyok és gyermekek is vigadtak; és Jeruzsálem öröme nagyon
messze hallatszott.
44 És azon a napon férfiak rendeltettek a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék
azokba a városok határaiból a törvény
szerint való részüket a papoknak és a
lévitáknak, mert örvendezett Júda a
papokon és a lévitákon, akik ott álltak
tisztükben,
45 Mint akik megőrzik Istenük rendtartását, és a tisztaság rendtartását, és
az énekesek és a kapunállók is ott álltak
tisztükben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsa szerint;
46 Mert Dávid napjaiban Asáf volt
régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dicsérő éneklés vezetője.
47 És Zorobábel és Nehémiás napjaiban egész Izrael naponta megadta az
énekesek és kapunállók részét, nevezetesen odaszentelték azt a lévitáknak,
a léviták pedig az Áron fiainak.

13

Isten törvénye szerint elszakítják
magukat az idegenektől. Nehémiás
kiűzi Tóbiást az Isten tárházából. A lévitákat a helyükre állítja, akik Jeruzsálemből kimentek. A szombat megszentelését is
visszaállítja. Megbünteti azokat, akiknek
a gyermekei pogány nyelven beszélnek, és
esküvéssel kényszeríti őket, hogy a pogányokkal nem egyesülnek.

1
5Móz
23,3-5;

2
4Móz 22,5;
Józs 24,9;

1 Azon a napon olvastak Mózes könyvéből a nép hallatára és írva találták
benne, hogy ammonita és moábita
soha be ne menjen az Isten gyülekezetébe,
2 Mivelhogy nem mentek Izrael fiai elé
kenyérrel és vízzel, sőt bérbe fogadták ellenük Bálámot, hogy megátkozza őket, de a mi Istenünk az átkot áldásra fordította.
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3 És amikor hallották ezt a törvényt,
kirekesztettek Izrael közül minden keverék népet.
4 Ezelőtt pedig Eliásib, a pap, aki Istenünk házának kamrái fölé rendeltetett,
rokonságba jutott Tóbiással;
5 És átengedett neki egy nagy kamrát, holott abban azelőtt az ételáldozatot, a tömjént, az edényeket és az olajnak, mustnak és gabonának tizedét,
mint a kapunállók, énekesek és léviták
törvény szerint való részét, és a papok
ajándékát helyezték el.
6 Mindezek történésekor én nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaxerxes,
babiloni király harminckettedik esztendejében visszamentem a királyhoz,
és egy esztendő múlva újra szabadságot kértem a királytól.
7 És visszatértem Jeruzsálembe, és
megértettem ezt a gonoszt, melyet
Eliásib cselekedett Tóbiásért, hogy átengedett neki egy kamrát az Isten házának udvaraiban.
8 Igen gonosznak tetszett pedig ez nekem, és kivettettem abból a kamrából
Tóbiás házának minden edényeit;
9 És parancsomra megtisztították a
kamrákat, és visszahordattam azokba
Isten házának edényeit, a minhának
valót, és a tömjént.
10 Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg; emiatt az Isten
házában szolgáló léviták és énekesek
közül ki-ki az ő mezejére széledt el.
11 És megfeddtem a fejedelmeket, és
mondtam: Miért hagyatott el az Isten
háza? És egybegyűjtve a lévitákat, helyükre állítottam őket;
12 Az egész Júda pedig meghozta az
olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a tárházakba.
13 És felügyelőkké rendeltem a tárházak fölé Selemiát, a papot, Sádókot, a
törvénytudót és Pedáját a léviták közül, és melléjük Hanánt, aki Zakkur
fia, aki Mattánia fia volt, mivelhogy híveknek ítéltettek, és az ő tisztük volt
kiosztani atyjukfiai részét.
14 Emlékezz meg ezért rólam én Istenem, és ne engedd, hogy eltöröljék
az én jótéteményeimet, amelyeket az
én Istenem házával és rendtartásaival
cselekedtem!
15 Azokban a napokban láttam
Júdában, hogy prést taposnak szom-
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2Móz 20,8;
3Móz
19,30;

baton, és gabonát hoznak be szamarakra rakva, sőt bort, szőlőt és olajat
is, és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombatnapon, és bizonyságot tettem ellenük, amely napon eleséget árultak.
16 Tírusziak is laktak a városban, akik
halat és mindenféle árut hoztak, melyeket szombatnapon eladtak Júda fiainak Jeruzsálemben.
17 Azért megfeddtem Júda elöljáróit,
és mondtam nekik: Micsoda gonosz
dolog ez, amit cselekszetek, hogy megfertőzitek a szombat napját?
18 Vagy nem így cselekedtek a ti atyáitok, s a mi Istenünk ránk és e városra
hozta mindezt a gonoszt?! És ti mégis növelitek Isten haragját Izrael fölött,
megfertőzve a szombatot!
19 Történt azért, hogy mikor Jeruzsálem kapui a szombat előtt megárnyékosodtak, parancsomra bezárattak az
ajtók, s megparancsoltam, hogy meg
ne nyissák azokat szombat utánig, továbbá legényeim közül a kapukhoz
rendeltem, ezt mondva: Nem fog bejönni teher a szombatnak napján!
20 Azért a kereskedők és minden áruk
árusai egyszer vagy kétszer Jeruzsálemen kívül háltak;
21 És bizonyságot tettem ellenük, és
mondtam nekik: Miért háltok a kőfal előtt? Ha ezt megismétlitek, megbüntetlek titeket! Attól az időtől fogva
nem jöttek szombaton.
22 És megparancsoltam a lévitáknak,
hogy tisztítsák meg magukat, és hogy
menjenek el és őrizzék a kapukat,
hogy megszenteljék a szombatot. Ezért
is emlékezz meg rólam, én Istenem és

kedvezz nekem, kegyelmed nagy volta szerint!
23 Ugyanazokban a napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik
asdódi, ammonita és moábita asszonyokat vettek feleségül.
24 És fiaik fele része asdódi nyelven beszélt, és nem tudtak zsidóul beszélni,
hanem egyik vagy másik nép nyelvén.
25 Azért feddődtem velük, és gonoszt
mondtam nekik, és megvertem közülük néhányat, és megtéptem őket, és
megeskettem őket Istenre: Bizony ne
adjátok lányaitokat az ő fiaiknak, és ne
vegyetek lányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak.
26 Vagy nem ebben vétkezett-e Salamon Izrael királya? Noha sok nép között nem volt hozzá hasonló király,
akit szeretett az ő Istene, és királlyá tette őt Isten egész Izrael fölött; őt is bűnre vitték az idegen asszonyok:
27 És nektek engedjünk-e, hogy mindezt a nagy gonoszságot cselekedjétek,
vétkezzetek Istenünk ellen, idegen as�szonyokat véve feleségül?
28 Jójadának (aki Eliásib főpap fia volt)
fiai közül is egy, veje volt a horonitbeli
Szanballatnak, azért elűztem őt magamtól.
29 Emlékezz meg róluk én Istenem, a
papság, a papság szövetségének és a
léviták ilyen megfertőzéséért!
30 És megtisztítottam őket minden
idegenektől, és rendtartást szabtam a
papoknak és a lévitáknak, kinek-kinek
az ő dolgában,
31 A fa hozására is bizonyos időkben
és az első zsengékre. Emlékezz meg én
Istenem az én javamra!
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Eszter 1.

ESZTER KÖNYVE

Ebben a könyvben lejegyzik hogy volt dolguk a zsidóknak Ahasvérus király idejében, hogyan lett királyné Eszter a zsidó népből, és hogyan igyekezett Hámán a zsidók kiirtására, és attól az istentelen csalárd igyekezettől hogyan szabadultak meg mind. Hámánt
felakasztják a király parancsára arra a fára, amit ő készíttetett Márdokeusnak. Végül
Márdokeus nagy méltóságra kerül a király parancsára. Ezek 18 évet foglalnak magukba.
Lakoma készítése 3. évben
Esztert feleségül veszi a király 7. évben
Hámán a zsidókat el akarja veszíteni de felakasztják 12. évben

1

Ahasvérus király nagy lakomát csináltat a szolgáinak, ez hosszú ideig tart,
melynek a végén a királynét hívatja, akit
mikor nem engedelmeskedett a király szavának, megveti a király az urak tanácsára,
amely dolgot példának hirdettet ki az országban.
1 Ahasvérus idejében történt (ez az
Ahasvérus az, aki Indiától fogva Etiópiáig százhuszonhét tartományon
uralkodott),
2 Azokban a napokban, amikor
Ahasvérus király királyi székében ült,
amely Susán várában volt,
3 Uralkodása harmadik évében lakomát szerzett minden fejedelmének és
szolgáinak: Perzsia és Média hatalmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei előtte voltak,
4 Mikor országa dicsőségének gazdagságát mutogatta, és az ő méltóságának
fényes díszét sok napon át, száznyolcvan napig.
5 És amikor elmúltak ezek a napok, a
király hét napig tartó lakomát adott a
király palotája kertjének udvarán az
egész népnek, mely Susán várában találtatott, kicsitől nagyig.
6 Fehér, zöld és kék színű bíbor kárpitok függtek, bíbor és bársony köteleken, ezüstkarikákon és márványból
csinált oszlopokon. Aranyból és ezüstből való ágyak voltak, a vörös bársonyszínű márványból rakatott padlózaton.
7 Aranypoharakból és különféle poharakból ittak, és bőven volt királyi bor,
királyi módon.
8 És az ivás, rendelet folytán, kényszer
nélkül történt, mert így hagyta meg a
király háza minden gondviselőjének,
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hogy kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek.
9 Vásti királyné is lakomát szerzett a nőknek, a királyi házban, mely
Ahasvérus királyé volt.
10 Hetedik napon, mikor megvidámult
a király szíve a bortól, mondta
Méhumánnak, Biztának, Hárbonának,
Bigtának és Abagtának, Zetárnak és
Karkásnak, a hét udvarmesternek,
akik Ahasvérus király előtt szolgáltak,
11 Hogy hozzák el Vásti királynét a király elé, királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek
az ő szépségét, mert szép arcú volt.
12 De Vásti királyné nem akart menni a király parancsára, ahogy az udvarmestereknek parancsolt. Erre igen
megharagudott a király, és felgerjedt
benne a haragja.
13 És mondta a király az időket ismerő bölcseknek, (mert a király összes
dolgai a jog- és törvénytudók elé tartoznak.
14 Hozzá legközelebb volt pedig:
Karséna, Sétár, Admata, Társis, Méres,
Marséna, Mémukán, Perzsia és Média
hét fejedelme, akik a király arcát látták, és elől ültek az országban):
15 Törvény szerint mit kell cselekedni
Vásti királynéval, mivelhogy nem teljesítette Ahasvérus királynak az udvarmesterek által üzent beszédét?
16 Akkor mondta Mémukán a király
és a fejedelmek előtt: Nemcsak a király ellen vétkezett Vásti királyné, de
valamennyi fejedelem és minden nép
ellen, Ahasvérus király minden tartományában;
17 Mert a királyné cselekedetének híre
fut minden asszonyhoz, úgyhogy szemeik előtt megvetik férjeiket, és azt

Eszter 1. 2.
mondják: Ahasvérus király megparancsolta, hogy Vásti királyné menjen
hozzá, és nem ment.
18 És ezen a napon ugyanazt fogják
mondani Perzsia és Média fejedelemasszonyai a király minden fejedelmének, akik meghallják a királyné cselekedetét: és lesz elég megvetés és harag.
19 Ha azért tetszik a királynak, bocsásson ki királyi parancsot a maga részéről, és írják a Perzsa-Méd törvények
közé visszavonhatatlanul, hogy Vásti
ne jöjjön többé Ahasvérus király színe
elé, és hogy az ő királyságát adja a király másnak, aki jobb nála.
20 És a király rendeletét amelyet tesz,
hallják meg az egész országában, mert
igen nagy az, hogy minden asszony
adja meg a tiszteletet a férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig.
21 És tetszett a szó a királynak és a fejedelmeknek, és a király Mémukán beszéde szerint cselekedett.
22 És leveleket küldött a király minden tartományába, tartományról tartományra, annak saját írása szerint,
és népről népre, annak nyelve szerint,
hogy legyen minden férfi úr az ő házában, és a népe nyelvén beszéljen.

2

Ahasvérus király egész birodalmában
olyan leányokat keresnek, akik illendőek lehetnének a király feleségéül, akik között mindenkinél szebb volt Eszter, és királynévá teszik. Márdokeus, a királyné segítségével a király némely szolgáinak gonosz tervét megjelenti, és ezt beírják a király könyvébe.
1 Ezek után, ahogy Ahasvérus király
haragja megszűnt, megemlékezett
Vástiról, és arról amit cselekedett, és
arról amit felőle végeztek.
2 És mondták a király szolgái, akik
szolgáltak neki: Keressenek a királynak szép kinézetű szűz lányokat.
3 És rendeljen a király országa minden
tartományába tiszteket, akik gyűjtsenek össze minden szép kinézetű szűz
lányt Susán várába, az asszonyok házába, Hégainak, a király kamarásának,
az asszonyok őrzőjének keze alá, és
adjanak nekik szépítő szereket.
4 És az a lány, aki tetszik a király szemeinek, uralkodjon Vásti helyett. És

tetszett a dolog a királynak, és úgy cselekedett.
5 Volt egy zsidó férfi Susán várában,
akinek Márdokeus a neve, Jáir fia, aki
Simei fia, aki Kis fia, Benjámin nemzetségéből,
6 Aki Jeruzsálemből fogva vitetett el a
száműzött néppel, amely Jekóniással,
Júda királyával együtt vitetett el, akit
Nabukodonozor, babiloni király vitt el
rabságba.
7 És ez Hadassának, azaz Eszternek,
az ő nagybátyja lányának gondviselője volt, mert sem atyja, sem anyja nem
volt, és a lány szép alakú és szép kinézetű volt, és mikor meghalt az ő atyja és anyja, Márdokeus lánya gyanánt
magához fogadta.
8 Mikor pedig a király parancsa és rendelete kihirdettetett, és sok lány gyűjtetett Susán várába Hégai keze alá, akkor felvitetett Eszter is a király házába, Hégainak, az asszonyok őrének
keze alá.
9 És tetszett a lány az ő szemeinek és
kegyébe fogadta, és sietett neki szépítő szereket adni, és kiadni az ő részét és hét lányt, akit neki a király házából kellett kiszemelni, és vitte őt és
az ő szolgálólányait az asszonyok legjobb házába.
10 Nem mondta meg Eszter az ő
nemzetségét és származását, mert
Márdokeus meghagyta neki, hogy
meg ne mondja.
11 Márdokeus pedig mindennap az
asszonyok házának udvara előtt járt,
hogy Eszter hogyléte felől tudakozódjon, és hogy mi történik vele.
12 Mikor pedig minden lánynak eljött
az ideje, hogy Ahasvérus királyhoz bemenjen, miután az asszonyok törvénye szerint tizenkét hónapig bántak
vele (mert ennyi időbe telik az ő megtisztulásuk, hat hónapig mirtuszolajjal, és hat hónapig illatos szerekkel és
asszonyi szépítő szerekkel):
13 Akkor így ment a lány a királyhoz:
Mindent amit kívánt megadtak neki,
hogy azzal menjen az asszonyok házából a király házáig;
14 Este bement, és reggel visszatért az asszonyok második házába,
Sahásgáznak, a király udvarmesterének, a hálótársak őrzőjének kezei
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2Kir 24,14;

Eszter 2. 3.
alá; nem jött többé a királyhoz, csak ha
a király kívánta őt, és nevén hívták.
15 Mikor azért eljött Eszternek, a
Márdokeus nagybátyjának, Abihail lányának az ideje, akit lányául fogadott,
hogy bemenjen a királyhoz, nem kívánt mást, mint amit Hégai, a király
udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott neki, és Eszter kedves volt
mindenki szemei előtt aki látta őt.
16 És felvitetett Eszter Ahasvérus királyhoz az ő királyi házába, a tizedik
hónapban, ez a Tébet hónapja, országlásának hetedik évében.
17 És a király minden asszonynál inkább szerette Esztert, és minden szűznél nagyobb kedvet és kegyelmet
nyert előtte, és a királyi koronát az ő
fejére tette, és királynévá tette Vásti helyett.
18 És nagy lakomát adott a király minden fejedelmének és szolgáinak, az
Eszter lakomáját; és a tartományok
adójából elengedett, és király módjára
ajándékokat osztogatott.
19 És mikor másodszor gyűjtötték ös�sze a szüzeket, Márdokeus a király kapujában ült.
20 És Eszter nem mondta meg sem
származását, sem nemzetségét, ahogyan Márdokeus megparancsolta
neki, mert Márdokeus szavát Eszter
úgy fogadta, mint mikor gyámja volt.
21 Azokban a napokban pedig, mikor Márdokeus a király kapujában ült,
megharagudott Bigtán és Téres, a király két udvarmestere, a kapu őrei, és
azon voltak, hogy kezeiket Ahasvérus
királyra vetik.
22 Tudtára esett ez a dolog Márdokeusnak, és megmondta Eszter királynénak, és Eszter Márdokeus nevében elmondta a királynak.
23 És megvizsgálták a dolgot és úgy
találták, és mind a kettőt fára akasztották. És megíratott a krónikák könyvébe a király előtt.

3

Hámánt a király parancsára mindenki tiszteli, kivéve Márdokeust, aki ellen Hámán haragjában a királytól a zsidó
nemzetség kiirtását kéri. A király parancsát minden tartományba elküldik.

1 Ezek után nagy méltóságra emelte
Ahasvérus király Hámánt, a Hamme520

dáta fiát, az agágibelit, és felmagasztalta őt, és feljebb helyeztette székét
minden fejedelménél akik vele voltak.
2 És a király minden szolgái, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert
úgy parancsolta meg nekik a király; de
Márdokeus nem hajtott térdet, és nem
borult le.
3 Mondták azért Márdokeusnak a király szolgái, akik a király kapujában
voltak: Miért szeged meg a király parancsát?
4 Mikor pedig így szóltak neki mindennap, és nem hallgatott rájuk, feljelentették Hámánnak, hogy lássák,
megállnak-e Márdokeus dolgai, mert
azt jelentette nekik, hogy ő zsidó.
5 És látva Hámán, hogy Márdokeus
nem hajt térdet és nem borul le előtte,
megtelt Hámán haraggal.
6 De kevés volt előtte, hogy csak magára Márdokeusra vesse rá kezét, (mert
megmondták neki Márdokeus nemzetségét) azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus
egész országában volt, a Márdokeus
nemzetét.
7 Az első hónapban, ez Nisán hónapja, Ahasvérus királyságának tizenkettedik évében, Púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra a tizenkettedikig, és ez
Adár hónapja.
8 És mondta Hámán Ahasvérus királynak: Van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei
különböznek minden nemzetségtől, és
a király törvényeit nem teljesíti; azért
nem hasznos a királynak, hogy ilyen
módon engedje élni őket.
9 Ha tetszik a királynak, írja meg,
hogy veszítsék el őket, és én tízezer talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok
kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék.
10 Akkor lehúzta a király a gyűrűjét a maga kezéről, és azt az agágibeli
Hámánnak, Hammedáta fiának, a zsidók ellenségének adta.
11 És mondta a király Hámánnak: Az
ezüst tiéd legyen és a nép is, hogy azt
cselekedd vele ami neked tetszik.
12 Előhívattak azért a király írnokai
az első hónap tizenharmadik nap-
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ján, és minden úgy íratott meg, ahogy
Hámán parancsolt, a király fejedelmeinek és a kormányzóknak, akik az
egyes tartományokban voltak, és minden egyes nép fejeinek; minden tartománynak annak írása szerint, és minden egyes népnek az ő nyelve szerint,
Ahasvérus király nevében íratott és
megpecsételtetett a király gyűrűjével.
13 És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába,
hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék a zsidókat mind, ifjútól
a vénig, gyermekeket és asszonyokat
egy napon, a tizenkettedik hónapnak
(ez Adár hónapja) tizenharmadik napján, és hogy javaikat elragadják.
14 Az írás mása, hogy tegyenek törvényt minden egyes tartományban,
meghirdettetett minden népnek, hogy
legyenek készen azon a napon.
15 A futárok gyorsan kimentek a király parancsával. És a törvény Susán
várában is kiadatott; a király pedig
és Hámán leültek, hogy igyanak; de
Susán városa felháborodott.
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Márdokeus, a király parancsát meghallva igen kesereg, és üzen Eszternek, kérve őt, hogy esedezzen a királynál
a zsidókért, amit Eszter megtesz, de előtte
együtt böjtöl a zsidókkal.
1 Márdokeus pedig megtudta mindazt ami történt; és Márdokeus megszaggatta ruháit, zsákba öltözött és hamut hintett a fejére, és a város közepére ment, és nagy és keserves kiáltással
kiáltott.
2 És eljött a király kapuja elé, mert
zsákruhában nem volt szabad bemenni a király kapuján.
3 És minden egyes tartományban,
azon a helyen, ahová a király parancsa
és törvénye eljutott, nagy gyásza volt
a zsidóknak, böjt, siralom és jajgatás;
zsákban és hamuban feküdtek sokan.
4 Eljöttek azért Eszter lányai és udvarmesterei, és megmondták neki, és a királyasszony nagyon megszomorodott,
és ruhákat küldött, hogy felöltöztessék
Márdokeust, és hogy vesse le a zsákot
magáról; de nem fogadta el.
5 Akkor előhívatta Eszter Hatákot, a
király udvarmesterei közül, aki az ő
szolgálatára volt rendelve, és kiküldte

őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi
az és miért van az?
6 Kiment tehát Haták Márdokeushoz
a város utcájára, mely a király kapuja
előtt volt.
7 És elmondta neki Márdokeus mindazt, ami érte őt, és az ezüst összegét,
amelyet Hámán mondott, hogy a király kincséhez juttat, a zsidók elvesztéséért.
8 És átadta neki az írott rendelet mását is, amelyet Susánban adtak ki eltöröltetésükre, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse és hagyja meg neki,
hogy menjen a királyhoz, könyörögni
neki és esedezni előtte az ő nemzetségéért.
9 Elment azért Haták, és elmondta
Eszternek Márdokeus szavait.
10 És mondta Eszter Hatáknak, és
meghagyta neki, hogy tudassa Márdokeussal:
11 A király minden szolgája és a király
tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki hívatlanul bemegy a királyhoz a belső udvarba, egy a törvénye, hogy megöljék, kivéve, akire a király kinyújtja az
aranypálcáját, az él; én pedig már harminc napja nem hívattam, hogy bemenjek a királyhoz.
12 És megmondták Márdokeusnak
Eszter szavait.
13 És Márdokeus visszaüzenve mondta Eszternek: Ne gondold magadban,
hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül.
14 Mert ha te e mostani időben hallgatsz, máshonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak; te
pedig és atyád háza elvesztek. És ki
tudja, talán ezért a mostani időért jutottál királyságra?
15 És Eszter visszaüzenve mondta
Márdokeusnak:
16 Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, akiket Susánban találsz, és böjtöljetek értem, és ne egyetek és ne igyatok három napig, se éjjel, se nappal, én
is és lányaim így böjtölünk, és így megyek be a királyhoz, a törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek.
17 Elment azért Márdokeus, és úgy
cselekedett mindent, ahogy Eszter parancsolta neki.
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Eszter 5. 6.

5

Eszter bemegy a királyhoz, hogy két
napra lakomára hívja Hámánnal
együtt, közben Hámán egy nagy akasztófát emeltet Márdokeusnak.

1 Történt pedig harmadnapon, hogy
Eszter királyiasan felöltözött, és megállt a király házának belső udvarában,
a király házával szemben, és a király
királyi székében ült, a királyi házban,
a ház ajtajával szemben.
2 És amint meglátta a király Eszter királynét, hogy az udvarban áll, kegyet
talált szemei előtt, és kinyújtotta a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt, akkor odament Eszter, és
megérintette az aranypálca végét.
3 És mondta neki a király: Mi kell neked Eszter királyné? És mi a kérésed?
Ha az ország fele is, megadom neked.
4 És felelt Eszter: Ha tetszik a királynak, jöjjön ma a lakomára a király és
Hámán, melyet neki készítettem.
5 És mondta a király: Gyorsan elő
Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát. És elment a király és Hámán a
lakomára, amelyet Eszter készített.
6 Mondta pedig a király Eszternek
borivás közben: Mi a te kívánságod?
Megadom neked. És mi a te kérésed?
Ha az ország fele is, meglesz!
7 És felelt Eszter, és mondta: Az én kívánságom és kérésem ez:
8 Ha kegyet találtam a király szemei
előtt, és ha a királynak tetszik megadni
kívánságomat és teljesíteni kérésemet:
jöjjön el a király és Hámán a lakomára,
amelyet készítek nekik, és holnap a király beszéde szerint cselekszem.
9 És kiment Hámán azon a napon vígan és jó kedvvel. De amint meglátta
Hámán Márdokeust a király kapujában, és ez nem kelt fel, és nem mozdult meg előtte, Hámán megtelt haraggal Márdokeus ellen.
10 De megtartóztatta magát Hámán,
és hazament, és elküldve, magához hívatta barátait és Zérest, az ő feleségét.
11 És elbeszélte nekik Hámán gazdagsága dicsőségét, fiai sokaságát és
mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, és hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál;
12 És mondta Hámán: Nem is hívott
Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, amelyet készített, hanem csak
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engem, és még holnapra is meghívattam hozzá a királlyal.
13 De mindez semmit sem ér nekem,
amíg a zsidó Márdokeust a király kapujában látom ülni.
14 És mondta neki Zéres, az ő felesége
és minden barátja: Csináljanak ötven
könyöknyi magas fát, és reggel mondd
meg a királynak, hogy Márdokeust
akasszák rá, és akkor menj a királlyal
a lakomára vígan. És tetszett a dolog
Hámánnak, és megcsináltatta a fát.

6

Ahasvérus király felolvastatja magának a Krónikák könyvét, ahol megtalálják Márdokeus jótettét a királlyal szemben.
Megkérdezi a király Hámánt, hogy milyen
tisztességet tegyenek annak, akinek a király jót kíván. Márdokeust Hámán tanácsából felmagasztalja a király, Hámán bánkódva hazamegy, akinek veszedelmét a saját háznépe mondja ki.
1 Azon az éjjelen kerülte az álom a királyt, és megparancsolta, hogy hozzák
elő a történetek emlékkönyvét, és ezek
olvastattak a király előtt.
2 És írva találták, ahogy Márdokeus
feljelentette Bigtánát és Térest, a király két udvarmesterét, a küszöb őrzőit, akik azon voltak, hogy rávetik kezüket Ahasvérus királyra.
3 És mondta a király: Micsoda tisztességet és méltóságot adtak azért
Márdokeusnak? És feleltek a király apródjai, az ő szolgái: Semmit sem juttattak neki azért.
4 Akkor mondta a király: Ki van az
udvarban? (Mert Hámán jött a királyi ház külső udvarába, hogy megmondja a királynak, hogy akasztassa
fel Márdokeust a fára, amelyet készíttetett neki.)
5 És feleltek neki a király apródjai: Íme
Hámán áll az udvarban. És mondja a
király: Jöjjön be!
6 És bement Hámán, és mondta neki a
király: Mit kell cselekedni azzal a férfival, akinek a király tisztességet kíván?
(Hámán pedig gondolta az ő szívében:
Kinek akarna a király nagyobb tisztességet tenni, mint nekem?)
7 És mondta Hámán a királynak: A férfinak, akinek a király tisztességet kíván,
8 Hozzanak királyi ruhát, amelyben
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4 Mert eladattunk, én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket;
ha csak szolgákul, vagy szolgálólányokul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jóllehet az ellenség nem adna
kárpótlást a király veszteségéért.
5 És szólt Ahasvérus király, és mondta
Eszternek, a királynénak: Ki az és hol
van az, akit erre vitt a szíve, hogy azt
cselekedje?
6 És mondta Eszter: Az ellenség és
gyűlölő, ez a gonosz Hámán! Akkor
Hámán megrettent a király és királyné előtt.
7 A király pedig felkelt haragjában
a borivástól és a palotakertbe ment;
Hámán pedig ottmaradt, hogy az életéért könyörögjön Eszter királynénál,
mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte.
8 És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán
a kerevetre esett, amelyen Eszter volt.
Akkor mondta a király: Erőszakot is el
akar követni a királynén nálam a házban?! Amint ez a szó kijött a király szájából, Hámán arcát befedték.
9 És mondta Harbona, az udvarmesterek egyike a király előtt: Íme a fa is,
amelyet készített Hámán Márdokeusnak, aki a király javára szólt, ott áll
Hámán házában, ötven könyöknyi
magas. És mondta a király: Akasszátok rá őt magát!
10 Felakasztották azért Hámánt a fára,
amelyet Márdokeusnak készített, és
Eszter megmondja a királynak az ő sa- megszűnt a király haragja.
ját nyomorúságát, és az ő népe nyomorúságát. Vádolja Hámánt a király előtt,
A király nagyobb méltóságot és tiszakit végül felakasztat a király a nagy matességet ad Márdokeusnak, és megengas akasztófára, amit Márdokeusnak csi- gedi neki és Eszternek, hogy az ő nevében
náltatott.
a zsidókat bátorítsák, és felfegyverezzék a
Hámántól rendelt napra, hogy megvédjék
1 És a király és Hámán elment a lako- magukat, amely hírt a zsidók nagy örömmel vettek.
mára Eszter királynéhoz.
2 És mondta a király Eszternek másodnapon is, borivás közben: Mi a te kí- 1 Azon a napon Ahasvérus király Eszvánságod Eszter királyné? Megadom. ter királynénak adta Hámánnak, a zsiÉs micsoda a te kérésed? Ha az ország dók ellenségének házát, és Márdokeus
fele is, meglesz.
bement a király elé, mert elmondta
3 És felelt Eszter királyné, és mondta: Eszter, micsodája ő neki.
Ha kegyet találtam szemeid előtt, óh 2 Lehúzta azért a király a gyűrűkirály! és ha tetszik a királynak, add jét, amelyet Hámántól elvett, és
meg nekem életemet kívánságomra, és Márdokeusnak adta azt. Eszter pedig
nemzetségemet kérésemre.
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a király jár, és lovat, amelyen a király
szokott ülni és amelynek fejére királyi
koronát szoktak tenni.
9 És adják azt a ruhát és lovat a király
egyik legelső fejedelmének a kezébe,
és öltöztessék fel azt a férfit, akinek a
király tisztességet kíván, és hordozzák
őt a lovon a város utcáin, és kiáltsák
előtte: Így cselekszenek a férfival, akinek a király tisztességet kíván.
10 Akkor mondta a király Hámánnak:
Siess, hozd elő azt a ruhát és azt a lovat, ahogy mondtad, és cselekedj úgy a
zsidó Márdokeussal, aki a király kapujában ül, és semmit ne hagyj el mindabból amit szóltál.
11 Előhozta azért Hámán a ruhát és a
lovat, és felöltöztette Márdokeust, és
lovon hordozta őt a város utcáján, és
kiáltotta előtte: Így cselekszenek a férfival, akinek a király tisztességet kíván.
12 És Márdokeus megtért a király kapujához. Hámán pedig házába sietett,
búsulva és fejét betakarva.
13 És elbeszélte Hámán Zéresnek, az
ő feleségének és minden barátjának
mindazt ami vele történt. És mondták
neki az ő bölcsei és Zéres, az ő felesége:
Ha Márdokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való: nem
bírsz vele, hanem bizony elesel előtte.
14 És amíg így beszéltek vele, eljöttek a király udvarmesterei, és siettek
Hámánt a lakomára vinni, amelyet
Eszter készített.
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8

9
Eszt 5,14;
Eszt 6,4

Eszter 8. 9.
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1Kir 21,8;
Dán 6,8;

Márdokeust tette Hámán házának fejévé.
3 És újra szólt Eszter a király előtt, és
leborult annak lábaihoz, sírt és könyörgött, hogy semmisítse meg az
agági Hámán gonoszságát és tervét,
amelyet kigondolt a zsidók ellen.
4 És a király kinyújtotta Eszterre az
aranypálcát, és Eszter felkelt, és megállt a király előtt,
5 És mondta: Ha tetszik a királynak,
és ha kegyet találtam előtte, és ha helyes a dolog a király előtt, és én kedves
vagyok szemei előtt: írassa meg, hogy
vonják vissza az agági Hámánnak,
Hammedáta fiának tervéről szóló leveleket, amelyeket írt, hogy elveszítsék a zsidókat, akik a király minden
tartományában vannak.
6 Mert hogyan tudnám nézni azt a
nyomorúságot, mely az én nemzetségemet érné, és hogyan tudnám nézni
az én atyámfiai veszedelmét?
7 Ahasvérus király pedig mondta Eszter királynénak és a zsidó
Márdokeusnak: Íme, Hámán házát
Eszternek adtam, és őt felakasztották
a fára azért, mert a zsidókra bocsátotta kezét.
8 Ti pedig írjatok a király nevében a
zsidóknak, ahogy nektek tetszik, és
pecsételjétek meg a király gyűrűjével,
mert az írás, amely a király nevében
van írva, és a király gyűrűjével van
megpecsételve, vissza nem vonható.
9 Hívattattak azért a király írnokai
azonnal, a harmadik hónapban (ez a
Siván hónap), annak huszonharmadik
napján, és ahogyan Márdokeus parancsolt, úgy írták meg a zsidóknak és a
fejedelmeknek, a kormányzóknak és a
tartományok fejeinek, Indiától fogva
Etiópiáig százhuszonhét tartományba; minden tartománynak annak írása
szerint, és minden nemzetségnek az ő
nyelvén, és a zsidóknak az ő írásuk és
az ő nyelvük szerint.
10 És Ahasvérus király nevében megírta, és megpecsételte a király gyűrűjével. És leveleket küldött lovas futárok
által, akik a királyi ménes gyors paripáin lovagolnak,
11 Hogy megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak,
hogy egybegyűljenek és keljenek fel
életükért, és hogy kipusztítsák, megöl524

jék és megsemmisítsék minden nép és
tartomány seregét, amely nyomorgatja
őket, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják.
12 Egy napon, Ahasvérus király minden tartományában, a tizenkettedik
hónap (ez Adár hónapja) tizenharmadik napján.
13 Az írás mása, hogy adjanak törvényt minden egyes tartományban,
meghirdettetett minden népnek, hogy
a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magukat ellenségeiken.
14 Sietve és sürgősen, királyi gyors paripákon kimentek a futárok a király
parancsa szerint; és kiadták a törvényt
Susán várában is.
15 Márdokeus pedig kiment a király
elől kék, bíbor és fehér királyi ruhában,
és nagy arany koronával, és bíborbársony palástban, és Susán városa vigadott és örvendezett.
16 A zsidóknak világosság támadt,
öröm, vigasság és tisztesség.
17 És minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és
rendelete eljutott, öröme és vigalma
lett a zsidóknak, lakoma és ünnep, és
a föld népei közül sokan zsidókká lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket.

9

A zsidók levágják azokat, akik Hámán
parancsából őket akarták megölni.
Ezért Márdokeus azt rendeli, hogy a zsidók azt a napot, amelyen megszabadultak,
örömmel szenteljék meg, amely végzést
Eszter megerősít.
1 A tizenkettedik hónapban azért (ez
az Adár hónap), annak tizenharmadik
napján, amikor eljött az ideje a király
szavának és végzésének, hogy akkor
beteljesítsék, azon a napon, amelyen a
zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult, mert maguk a zsidók vettek hatalmat azokon, akik gyűlölték őket.
2 Egybegyűltek a zsidók városaikban,
Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra,
akik vesztüket keresték, és senki sem
állhatott meg előttük, mert miattuk
való félelem szállt minden népre.
3 És a tartományok minden feje, feje-

Eszter 9.

13
Eszt 5,11;

15
Eszt 8,11;
Dán 8,2;

delmek, kormányzók és a király hivatalnokai magasztalták a zsidókat, mert
a Márdokeustól való félelem szállt rájuk.
4 Mert nagy volt Márdokeus a király
házában, és híre elment minden tartományba, mert ez a férfi, Márdokeus,
emelkedett és nagyobbodott.
5 És a zsidók fegyverrel leverték minden ellenségeiket, megölve és megsemmisítve azokat, és akaratuk szerint
cselekedtek gyűlölőikkel.
6 És Susán várában a zsidók ötszáz férfit öltek és semmisítettek meg.
7 Parsandátát, Dalpont és Aspatát.
8 Porátát, Adáliát és Aridátát.
9 Parmástát, Arisait, Aridait és Vajzátát.
10 A zsidók ellenségének, Hámánnak,
Hammedáta fiának, tíz fiát megölték;
de a zsákmányra nem tették rá kezüket.
11 Azon a napon megtudta a király a
Susán várában megöltek számát.
12 És mondta a király Eszter királynénak: Susán várában a zsidók megöltek
és megsemmisítettek ötszáz férfit, és
Hámán tíz fiát; a király többi tartományaiban mit cselekszenek? Mi a kívánságod? és megadom neked. És még mi
a te kérésed? és meglesz.
13 És mondta Eszter: Ha tetszik a királynak, engedje meg holnap is a zsidóknak, akik Susánban laknak, hogy a
mai parancs szerint cselekedjenek, és
Hámán tíz fiát akasszák fel a fára.
14 És szólt a király, hogy tegyenek
úgy. És kiadatott a parancs Susánban,
és Hámán tíz fiát felakasztották.
15 És összegyűltek a zsidók, akik
Susánban voltak, Adár havának tizennegyedik napján is, és megöltek
Susánban háromszáz férfit; de a zsákmányra nem tették rá kezüket.
16 És a többi zsidók is, akik a király
tartományaiban voltak, összegyűltek
és feltámadtak életükért, és békében
maradtak ellenségeiktől; gyűlölőikből pedig hetvenötezret megöltek; de
a zsákmányra nem tették rá kezüket.
17 Történt ez az Adár hónapjának tizenharmadik napján, és a tizennegyedik napon megnyugodtak, és azt vigalom és öröm napjává tették.
18 De a zsidók, akik Susánban voltak,
egybegyűltek annak a hónapnak tizen-

harmadik és tizennegyedik napján, és
a hónap tizenötödik napján nyugodtak meg, és azt tették vigalom és öröm
napjává.
19 Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának tizennegyedik napját tették öröm
és vigalom napjává és ünneppé, amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak.
20 És Márdokeus megírta ezeket a dolgokat, és leveleket küldött minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden
tartományában, közel és távol volt.
21 Meghagyva nekik, hogy tartsák
meg Adár hónap tizennegyedik napját
és annak tizenötödik napját évről évre,
22 Mint olyan napokat, amelyeken
megnyugodtak a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben
keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult; hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek ajándékot egymásnak, és adományokat a szegényeknek.
23 És megfogadták a zsidók, hogy
megcselekszik amit kezdtek, és amit
Márdokeus írt nekik.
24 Mert az agági Hámán, Hammedáta
fia, minden zsidó ellensége, a zsidókat
szándékozott elveszteni, és Púrt, azaz
sorsot vetett, hogy megrontsa és megsemmisítse őket;
25 Mikor Eszter bement a király elé, a
király levélben megparancsolta, hogy
gonosz szándéka, amelyet gondolt a
zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és
felakasztották őt és fiait a fára.
26 Azért elnevezték ezeket a napokat
Púrimnak, a Púr nevétől. És azért ennek a levélnek minden szava szerint,
és amit erre nézve láttak, és ami érte
őket:
27 Elhatározták és elfogadták a zsidók
mind magukra, mind ivadékukra és
mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartják ezt
a két napot, írásuk és határozatuk szerint, minden esztendőben.
28 És ezek a napok emlékezetben lesznek, és azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra megülik. És ezek a Púrim napjai el
nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékaik közül.
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22
Zsolt
103,2;
Ésa 12,1-2;

25
Eszt 8,8;

Eszter 9. 10. - Jób 1.
29
Eszt 2,7;

30
Eszt 1,1;

29 Írt pedig Eszter királyné, Abihail lánya és a zsidó Márdokeus egész hatalommal, hogy megerősítsék ezt a második levelet a Púrimról.
30 És leveleket küldött minden zsidónak Ahasvérus országának százhuszonhét tartományába, békességes és
igazságos szavakkal;
31 Hogy megerősítsék a Púrimnak
ezeket a napjait, meghatározott idejükben, ahogyan a zsidó Márdokeus
és Eszter királyné meghagyta nekik,
és ahogy elrendelték magukra és ivadékaikra a böjtölés és jajkiáltás dolgát.
32 És Eszter beszéde megerősítette ezt
a Púrim történetét, és könyvbe íratott.

10

A király adót vet az országra.
Márdokeust a király nagy méltóságra emeli.
1 És Ahasvérus király adót vetett a
földre és a tenger szigeteire.
2 Az ő erejének és hatalmának minden
cselekedete pedig, és Márdokeus nagy
méltóságának története, amellyel felmagasztalta őt a király, vagy nincsenek-e megírva Média és Perzsia királyainak évkönyveiben,
3 Mert a zsidó Márdokeus második volt
Ahasvérus király után, nagy a zsidók
között, és kedves az ő atyjafiai sokasága előtt, aki a népe javát kereste, és békességet szerzett minden ivadékának.

JÓB KÖNYVE
Jób példája a háborúságokban való tűrésnek, mert az Isten engedélyével, a Sátán Jóbot
minden jószágától, vagyonától, szolgáitól, gyermekeitől megfosztja, és testét undok fekélyekkel veri meg, feleségét ráuszítja, és ő csúfolja férjét. Jób mindezekben mégis békességes, de a test erőtlenségétől legyőzve megátkozza születését, fogantatásának napját és
az ő jelen állapotát. Az ő barátai messze földről jönnek hozzá, hogy vigasztalják őt, de
inkább megfeddik az ő lelkét mert Isten igazságából, az emberek romlott természetéből
és Jób panaszaiból azt akarják állítani, hogy Jób gonosz ember volt, az emberek előtt és
az Isten előtt képmutató, ezért ostoroztatik meg ilyen nagyon. Jób megfelel barátainak,
és noha Isten igazságát jóváhagyja, mégsem fogadja el, hogy ő gonosz ember lett volna, és bemutatja, hogy Isten e világon a jókat mindenkinél jobban ostorozza. Ezek után
előáll Elihu, mint békességszerző, és sokat beszél az Isten igazságáról, irgalmasságáról,
méltóságáról, Jóbot alázatosságra inti. Utoljára, az Isten igazságot tesz közöttük, Jóbot
hallgatásra, megtérésre, megvallásra inti. Ezután Jóbot helyreállítja, és sokkal inkább
megáldja, mint azelőtt.

1

Az Isten engedélyével a Sátán Jóbot
igen megkárosítja, és minden jószágától és gyermekétől megfosztja, amelyet Jób
békességesen szenved, és hálaadással vesz
el Istentől. Ez a történet igaz, bizonyítja az
Isten Szelleme. Ezék.14., Jak. 5.

1
Jób 2,3;

1 Volt Úz földjén egy ember, akinek Jób
volt a neve. Ez az ember tökéletes, igaz,
istenfélő volt és a gonosz gyűlölője.
2 Született pedig neki hét fia és három
lánya.
3 És az ő vagyona hétezer juh, háromezer teve és ötszáz igabarom és ötszáz
szamár volt; cselédje is igen sok volt,
és ez a férfi nagyobb volt kelet minden
fiánál.
4 Fiai pedig eljártak egymáshoz és vendégséget szereztek otthon, ki-ki a
526

maga napján. Elküldtek és meghívták az ő három húgukat is, hogy velük
együtt egyenek és igyanak.
5 Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jób és megszentelte őket, és jó reggel felkelt és
égőáldozattal áldozott mindnyájuk
száma szerint, mert ezt mondta Jób:
Hátha vétkeztek a fiaim, és gonoszt
gondoltak az Isten ellen az ő szívükben! Így cselekedett Jób minden napon.
6 Egyik napon pedig eljöttek az Isten
fiai, hogy az ÚR előtt udvaroljanak, és
eljött közöttük a Sátán is.
7 És mondta az ÚR a Sátánnak: Honnan jössz? És felelt a Sátán az ÚRnak,
és mondta: Körülkerültem és át meg
átjártam a földet.

7
1Pét 5,8;

Jób 1. 2.

21
Préd 5,15;
1Tim 6,7;

8 És mondta az ÚR a Sátánnak: Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön:
tökéletes, igaz, istenfélő, és a gonosz
gyűlölője.
9 A Sátán pedig felelt az ÚRnak, és
mondta: Vajon ok nélkül féli-e Jób az
Istent?
10 Nem Te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, vagyona igen elszaporodott e földön.
11 De bocsásd csak rá a Te kezedet, verd
meg mindazt, ami az övé, vajon nem átkoz-e meg téged szemtől szembe?!
12 Az ÚR pedig mondta a Sátánnak:
Íme kezedbe adom mindazt amije van,
csak ő magára ne nyújtsd ki a kezedet.
És kiment a Sátán az ÚR elől.
13 Egyik napon pedig, az ő fiai és lányai ettek és bort ittak az ő elsőszülött
bátyjuk házában.
14 És követ jött Jóbhoz, és mondta: Az
ökrökön szántottunk, a szamarak pedig mellettük legelésztek.
15 De a sabeusok rajtuk ütöttek és elhajtották azokat, a szolgákat pedig
fegyverrel ölték meg. Csak én magam
szaladtam el, hogy hírt adjak neked.
16 Még szólt ez, mikor jött egy másik,
és mondta: Isten tüze esett le az égből,
és megégette a juhokat és a szolgákat,
és megemésztette őket. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked.
17 Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta: A káldeusok három
csapatot alkottak és ráütöttek a tevékre, és elhajtották azokat; a szolgákat
pedig fegyverrel ölték meg, csak én
magam szaladtam el, hogy hírt adjak
neked.
18 Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta: Fiaid és lányaid ettek
és bort ittak az ő elsőszülött bátyjuk
házában;
19 És íme nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy szegletét,
és rászakadt az a gyermekekre és meghaltak. Csak én magam szaladtam el,
hogy hírt adjak neked.
20 Akkor felkelt Jób, megszaggatta
köntösét, megborotválta a fejét, és a
földre esett és leborult.
21 És mondta: Meztelen jöttem ki az én
anyám méhéből, és meztelen térek oda

vissza. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!
22 Mindezekben nem vétkezett Jób, és
Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett.

2

Az Isten engedélyével megveri a Sátán
Jób testét undok fekélyekkel. A felesége
neveti és csúfolja őt, barátai meglátogatják.
1 Egy másik napon ismét eljöttek az
Isten fiai, hogy az ÚR előtt udvaroljanak. Eljött a Sátán is közöttük, hogy
udvaroljon az ÚR előtt.
2 És mondta az ÚR a Sátánnak: Honnan jössz? És felelt a Sátán az ÚRnak,
és mondta: Körülkerültem és át meg
átjártam a földet.
3 Mondta pedig az ÚR a Sátánnak:
Észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot?
Bizony nincs a földön olyan, mint ő;
tökéletes, igaz, istenfélő, a gonosz gyűlölője. Még erősen áll az ő tökéletességében, noha ellene ingereltél, hogy ok
nélkül rontsam meg őt.
4 És felelt a Sátán az ÚRnak, és mondta: Bőrt bőrért; de mindent amije van,
odaad az ember az életéért.
5 Azért bocsásd csak ki a Te kezedet,
és verd meg őt csontjában és húsában:
vajon nem átkoz-e meg téged szemtől
szembe?
6 Mondta pedig az ÚR a Sátánnak: Íme
kezedben van ő, csak az életét kíméld.
7 És kiment a Sátán az ÚR elől, és megverte Jóbot undok fekéllyel talpától
fogva a feje tetejéig.
8 És vett egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ült a hamu között.
9 A felesége pedig mondta neki: Erősen állsz-e még mindig a te tökéletességedben? Átkozd meg az Istent, és
halj meg!
10 Ő pedig mondta neki: Úgy szólsz,
mint szól egy a bolondok közül. Ha
már a jót elvettük Istentől, a rosszat
nem vennénk-e el? Mindezekben sem
vétkezett Jób az ajkaival.
11 Mikor pedig meghallotta Jób három barátja mindezt a nyomorúságot, amely rajta esett: eljött mindegyik
az ő lakóhelyéből: a témánita Elifáz, a
sukhi Bildád és a naámabeli Czófár; és
elvégezték, hogy együtt mennek be,
hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt.
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6
2Kor 12,7;

9
Jób 19,17;

10
Ésa 45,7;
Ámós 3,6;

11
1Krón 7,22;

Jób 2. 3. 4.

13
1Sám
31,13;

12 És amikor távolról felemelték szemüket, nem ismerték meg őt, és fennhangon zokogtak; azután pedig ki-ki
megszaggatta a maga köntösét, és port
hintettek fejükre az ég felé.
13 És hét napon és hét éjszakán ültek
vele a földön, és nem szólt egyetlen
egy szót egyik sem, mert látták, hogy
igen nagy az ő fájdalma.

3

Jóbot legyőzi a teste gyarlósága, és átkozza fogantatásának és születésének
napját, és a jelenvaló nyomorúságáról panaszkodik, és ezzel alkalmat ad a barátainak arra, hogy vitatkozzanak vele.

1
Jer 20,14;

11
Jób 10,18;
Jer 20,18;

1 Ezután megnyitotta Jób az ő száját,
és megátkozta az ő napját.
2 És szólt Jób, és mondta:
3 Vesszen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt
mondták: fiú fogantatott.
4 Legyen az a nap sötétség, ne törődjön azzal az Isten onnan felül, és fény
ne világítson azon.
5 Tartsa fogva azt a sötétség és a halál
árnyéka; felhő lakjon rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé.
6 Az az éjszaka! Sűrű sötétség fogja be
azt; ne sorolják azt az esztendő napjaihoz, ne számlálják a hónapokhoz.
7 Az az éjszaka! Legyen az magtalan,
ne legyen örvendezés azon.
8 Átkozzák meg azt, akik a nappalt átkozzák, akik bátrak felingerelni a leviatánt.
9 Sötétüljenek el az ő estéjének csillagai; várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnal pírját!
10 Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtajait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot.
11 Miért is nem haltam meg fogantatásomkor; miért is nem múltam ki, mihelyt megszülettem?
12 Miért vettek fel engem térdre, és
miért az emlőkre, hogy szopjam?!
13 Mert most feküdnék és nyugodnék,
aludnék és akkor nyugton pihenhetnék,
14 Királyokkal és az ország tanácsosaival, akik kőhalmokat építenek maguknak.
15 Vagy fejedelmekkel, akiknek aranyuk van, akik ezüsttel töltik meg házaikat.
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16 Vagy miért nem lettem olyan, mint
az elásott, koraszülött gyermek, mint a
világosságot sem látott kisdedek?
17 Ott a hitetlenek megszűnnek a fenyegetéstől, és ott megnyugszanak,
akiknek erejük ellankadt.
18 A foglyok ott mind megnyugszanak, nem hallják a szorongató szavát.
19 Kicsi és nagy egyenlő ott, és a szolga
szabad az ő urától.
20 Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szívűeknek?
21 Akik várják a halált, de nem jön az,
és szorgalmasabban keresik, mint az
elrejtett kincset.
22 Akik nagy örömmel örvendeznek,
vigadnak, mikor megtalálják a koporsót.
23 A férfinak, akinek útja el van rejtve,
és akit az Isten bekerített körös-körül.
24 Mert az én ételem előtt fohászkodom, és sóhajtásaim ömlenek mint habok.
25 Mert amitől remegve remegtem, az
jött rám, és amitől rettegtem, az esett
rajtam.
26 Nincs békességem, sem nyugtom,
sem pihenésem, mert nyomorúság támadt rám.

23
Jób 19,8;

4

Ebben a részben Elifáz elkezdi Jóbbal
a vitatkozást, miután végighallgatta a
panaszkodását. Három dolgot hoz Jób elé.
Először, másokat erősített a nyomorúságukban, méltó tehát, hogy most erről a tökéletességről megemlékezzen. Másodszor,
hogy Isten az embert ok nélkül nem nyomorgatja, hanem a bűnért. Harmadszor,
hogy senki igazsága nem hasonlítható Istenhez, nem kell ezért Isten ellen zúgolódnunk mikor büntet.
1 És felelt a témáni Elifáz, és mondta:
2 Ha szólni próbálunk hozzád, zokon
veszed-e? De hát ki bírná türtőztetni
magát a beszédben?
3 Íme sokakat oktattál, és a megfáradt
kezeket megerősítetted;
4 A tántorgót felemelték a beszédeid,
és a reszkető térdeket megerősítetted;
5 Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed; hogy téged ért a baj, elrettensz!
6 Vagy nincs helyén a te istenfélelmed,
reménységed, várakozásod és útjaid
tökéletessége?

3
Ésa 35,3;

Jób 4. 5.
8
Jób 15,35;
Zsolt 7,15;
Péld 22,8;
Ésa 59,4;
Hós 10,13;
Gal 6,7-8;
9
Ésa 11,4;

17
Jób 9,2;
Préd 7,20;
18
Jób 15,15;
2Pét 2,4;

7 Emlékezz kérlek, ki az aki ártatlanul
elveszett, és hol töröltettek el az igazak?
8 Ahogy én láttam, akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek,
ugyanazt aratnak.
9 Az Isten leheletétől elvesznek, és az
orra szelétől megemésztetnek.
10 Az oroszlán ordításával, a kegyetlen oroszlán üvöltésével, és az oroszlánkölykök fogaival roncsoltatnak ös�sze.
11 Az agg oroszlán elvész, ha nincs
martaléka, a nőstény oroszlán kölykei
elszélednek.
12 Titkon hozzám hozatott egy beszéd,
melyből tanultam valamit.
13 Éjjeli látásokon való töprengések
között, mikor mély álom fogja el az
embereket.
14 Félelem szállt rám, és rettegés, és
megreszkettette minden csontomat.
15 Valami szellem suhant el arcom
előtt, és hústestem szőre felborzolódott.
16 Megállt, de külsejét nem ismertem
föl, egy alak volt szemeim előtt, mély
csend, és ilyen szót hallottam:
17 Vajon a halandó ember igazabb lehet Istennél: az ő teremtőjénél tisztább
lehet-e az ember?
18 Íme az Ő szolgáiban sem bízhat, és
az Ő angyalaiban is talál hibát:
19 Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentuma a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!
20 Akik reggeltől estig gyötrődnek, és
anélkül, hogy bárki észrevenné, örökre elvesznek.
21 Nem halnak-e meg, miután elveszik méltóságukat, amely bennük van?
Meghalnak, mégpedig bölcsesség nélkül.

5

Miután megmutatta Elifáz az ő beszédében, hogy az ember nem versenyezhet Istennel, mivelhogy Ő igaz és az emberek hamisak, inti Jóbot, hogy ha lehet keressen valakit, akinek a szárnyai alatt maradhatna, és akihez könyöröghetne Isten ellen.
Mivel ez lehetetlen, arra inti, hogy Isten
kegyelmességéhez folyamodjon. Végül inti
a bűntől való elfordulásra és a hitre, engedelmességre, és szép ígéreteket tesz neki.

1 Kiálts csak! Van-e aki feleljen neked?
A szentek közül melyikhez fordulsz?
2 Mert a bolondot bosszúság öli meg,
az együgyűt pedig buzgóság veszti el.
3 Láttam, hogy egy bolond gyökerezni
kezdett, de nagyon hamar megátkoztam szép hajlékát.
4 Fiai messze estek a szabadulástól: a
kapuban megrontatnak, mert nincs aki
kimentse őket.
5 Akinek veteményét, melyet tövis között gyűjtött, az éhező eszi meg, és kincseit tolvaj emészti meg.
6 Mert nem porból támad a veszedelem, és nem földből sarjad a háborúság!
7 Hanem nyomorúságra születik az
ember, ahogy felfelé szállnak a parázs
szikrái.
8 Azért én az Erős Istenhez folyamodom, az Istenre bízom ügyemet.
9 Aki nagy, kikutathatatlan dolgokat
művel, és csodákat, amiknek száma
nincs.
10 Aki esőt ad a föld színére, és vizet
bocsát a mezőkre.
11 Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
12 Aki semmivé teszi az álnokok gondolatait, hogy kezeik véghez ne vihessék szándékukat.
13 Aki megfogja a bölcseket az ő ravaszságukban, és a hamisak tanácsát
hiábavalóvá teszi.
14 Nappal sötétségben járnak, és délben is tapogatva járnak mint éjszaka.
15 Aki megszabadítja a szegényt a
fegyvertől, az ő szájuktól, és a kegyetlen kezéből;
16 Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisak befogják az ő
szájukat.
17 Íme boldog ember az, akit Isten
megdorgál; azért a Mindenható büntetését meg ne utáld!
18 Mert Ő meglátogat betegséggel, de
be is kötöz, megsebesít, de kezei meg
is gyógyítanak.
19 Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem ér téged a veszedelem.
20 Az éhínségben megment téged a
haláltól, és a háborúban a fegyveres
kezektől.
21 A nyelvek ostora elől rejtve leszel,
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3
Zsolt
37,35-36;

9
Jób 9,10;
Zsolt
72,18;
Róm 11,33;
11
1Sám 2,7;
Zsolt
113,7-8;
12
Neh 4,15;
Zsolt
33,10;
Ésa 8,10;
13
1Kor 3,19;
14
5Móz
28,29;
16
1Sám
2,8-9;
Zsolt
107,42;
Róm 3,19;
17
Péld
3,11-12;
Zsid 12,5;
Jak 1,12;
Jel 3,19;
18
5Móz
32,39;
1Sám 2,6;
Hós 6,1;
19
Zsolt 91,3;

Jób 5. 6. 7.

23
Hós 2,17;

és nem kell félned, hogy rád következik a pusztulás.
22 A pusztítást és az éhséget neveted,
és e föld fenevadaitól nem félsz.
23 Mert a mezőn lévő kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
24 Majd megtudod, hogy békességben
lesz a te sátorod, és a te házad népét
békességben látod, ha nem vétkezel.
25 Majd megtudod, hogy a te magod
megszaporodik, és a te fiaid, mint a
földön a fű.
26 Érett korban térsz a koporsóba,
ahogy a maga idején takarítják be a learatott gabonát.
27 Íme ezt kutattuk mi ki, így van ez.
Hallgass erre, jegyezd meg magadért.

6

Jób megfelel Elifáznak és megmutatja, hogy nem ok nélkül panaszkodott.
Megveti ezért az ő barátja beszédét és ismét panaszkodik. Az ő ártatlanságát állítja Elifáz kárhoztatása ellen. Vádolja a barátait, hogy nem tudják vigasztalni, és kéri
őket, hogy irgalmasabban gondolkodjanak
az ő nyomorúságáról.

3
Péld 27,3;
4
Zsolt
38,3-4;
JSir
3,12-13;

11 Micsoda az én erőm, hogy így megmaradnék; és mi az én végem, hogy
meghosszabbítsam életem?!
12 Kövek ereje-e az én erőm, vagy az
én hústestem acélból van-e?
13 Hát nincs segítség számomra; vagy
a szabadulás elfutott tőlem?!
14 Az ellen, akinek barátjához való kegyelmessége elolvadt, és a Mindenható félelmétől elszakadt.
15 Atyámfiai hűtlenül elhagytak mint
a patak, ahogy túláradnak medrükön
a patakok.
16 Amelyek a jég miatt iszonyúak, melyekben a hó elenyészik;
17 Mikor átmelegednek, elolvadnak,
és mikor megmelegszenek, fenékig
száradnak.
18 Letérnek szokott útjukról, és semmivé lesznek és elvesznek.
19 Mely dolgot látva Téma utazói, és
Séba seregei bennük reménykednek.
20 Szégyellik, hogy bíztak bennük, közel mennek és elpirulnak.
21 Így lettetek ti most semmivé; látjátok a nyomorúságomat és féltek.
22 Hát mondtam-e: adjatok nekem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem?
23 Vagy, szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem?
24 Tanítsatok meg és én elnémulok,
és amiben tévedek, értessétek meg velem.
25 Óh, milyen hathatósak az igaz beszédek! De mit használ a ti ostorozásotok?
26 Szavaim ostorozására készültök-e?
és ilyen nyomorult kétségbeesettnek
szavait?
27 Még az árvának is neki esnétek, és
sírt ásnátok a ti barátotoknak is?!
28 Most hát legyetek hozzám csendességben, és tekintsetek rám, és megítélhetitek ha én hazudok.
29 Kezdjétek újra kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll.
30 Van-e az én nyelvemen hamisság,
vagy az én ínyem nem veheti-e észre a
nyomorúságot?

1 Jób pedig felelt, és mondta:
2 Óh, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba!
3 Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél; azért nyelem el az én szavaimat.
4 Mert a Mindenható nyilai vannak
bennem, amelyek mérge emészti a
szellememet, és az Isten rettentései
ostromolnak engem.
5 Ordít-e a vadszamár a zöld füvön,
vagy bőg-e az ökör az ő abrakja mellett?
6 Vajon íztelen, sótlan étket eszik-e az
ember; vagy kellemes íze van-e a tojás
fehérjének?
7 Lelkem iszonyodik érinteni is; olyanok azok nekem, mint az íztelen étel!
8 Óh, ha az én kérésem teljesülne, és az
Isten megadná, amit remélek;
9 És akarná az Isten, hogy megrontson
engem, kiterjesztené kezét, hogy megöljön engem!
10 Akkor még lenne valami vigasztaláPanasza igazságát megmutatja az emsom; ujjonganék a fájdalomban, amely
ber életének rövidségéből és az ő sok
nem kímél, mert nem tagadtam meg a
nyomorúságából. Azután ismét kéri az ő
Szentnek beszédét.
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15
Jób 2,11;
Jób 16,20;

21
Zsolt
31,12;

29
Jób 16,17;

Jób 7. 8.
halálát, és panaszkodik arról, hogy az Isten
nem tesz semmi könnyítést az ő nyomorúságában, pedig az ember erőtlen az Isten
súlyos kezének elhordozásában.
1
Ésa 16,14;

7
Jób 8,9;
Jób 14,1-3;
Jób 16,22;
Zsolt
90,5-6;
Zsolt 90,9;
Zsolt
102,12;
Zsolt
103,15;
Zsolt
144,4;
Ésa 40,6;
Jak 4,14;
1Pét 1,24;

16
1Kir 19,4;
Zsolt
78,33;
Zsolt
144,4;
17
Zsolt 8,5;
Zsolt
144,3;
Zsid 2,6;

1 Nem meghatározott ideje van-e az
embernek a földön, és az ő napjai nem
olyanok-e, mint a béres napjai?
2 Ahogy a szolga kívánja az árnyékot,
és ahogy a béres reméli az ő bérét:
3 Úgy lett az én dolgom, hogy a nyomorúságos hónapokat éljem, de még
az éjszakák is bántásomra rendeltettek.
4 Ha lefekszem, azt mondom: mikor
kelek föl? de hosszú az este, és betelek
a hánykolódással reggeli szürkületig.
5 Húsom férgekkel van fedve és a por
piszokjával; bőröm meghasadozott és
meggennyedt.
6 Napjaim gyorsabbak voltak a takács
karikáinál, és most reménység nélkül
tűnnek el.
7 Emlékezz meg, hogy az én életem
csak egy szél, és az én szemem nem lát
többé jót.
8 Nem lát engem szem, amely rám
néz; Te vesd rám szemedet, hogy többé ne éljek!
9 A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jön fel többé.
10 Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé.
11 Én sem tartóztatom hát meg az én
számat; az én szellemem fájdalmában
szólok, és az én szívem keserűségében
panaszkodom.
12 Tenger vagyok-e én, vagy cethal,
hogy őrt állítasz ellenem?
13 Mikor azt gondolom, megvigasztal
engem az én ágyam, megkönnyebbíti
panaszkodásomat az én ágyasházam:
14 Akkor álmokkal rettentesz meg engem és látásokkal háborítasz meg engem;
15 Úgy, hogy inkább választja lelkem
a megfojtatást, inkább a halált, mint
csontjaimat.
16 Utálom! Nem akarok örökké élni.
Távozz el tőlem, mert nyomorúság az
én életem.
17 Micsoda az ember, hogy őt ilyen
nagyra becsülöd, és a Te szíved fordítod rá?
18 Meglátogatod őt minden reggel, és
minden szempillantásban próbálod őt.
19 Meddig nem fordítod el tőlem sze-

medet, nem távozol csak addig is tőlem, amíg nyálamat lenyelem?
20 Vétkeztem! Mit cselekedjem neked,
óh embereknek őrzője? Miért tettél ki
engem mint egy tárgyat annyira, hogy
magamnak is terhére legyek?
21 És miért nem bocsátod meg vétkemet és nem törlöd el az én álnokságomat? Hiszen már a porban fekszem,
miért nem kerestél meg engem jó idején, hogy most ne élnék?

8

Bildád megfeddi Jóbot, hogy az Isten
igazsága ellen szól, és inti őt, hogy térjen meg az Istenhez, aki szép ígéreteket is
tesz, melyeket példával meg is erősít.
1 Akkor felelt a sukhi Bildád, és mondta:
2 Meddig szólsz még efféléket, és lesz
a te szád beszéde sebes szél?
3 Elforgatja-e Isten az ítéletet, vagy a
Mindenható elforgatja-e az igazságot?
4 Ha fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő istentelenségük miatt vetette el őket.
5 De ha te buzgón keresnéd az Erős Istent, és bocsánatot kérnél a Mindenhatótól;
6 Ha tiszta és becsületes vagy, akkor
bizonyára felkel érted, és elvégzi a te
igazságod hajlékát.
7 És ha előbbi állapotod kicsiny volt,
úgy a te utolsó állapotod megnövekedik.
8 Mert tekints a régi idők embereire,
és készítsd magad a mi régi őseinkről
való tudakozódásra!
9 Mert mi csak tegnapiak vagyunk, és
semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön.
10 Nem tanítanak meg azok téged?
Nem mondják meg neked, és nem beszélik el szívük szerint neked?!
11 Felnövekedik-e a káka mocsár nélkül, felnyúlik-e a sás víz nélkül?
12 Még gyenge korában, ha fel nem
szakítják is, minden fűnél előbb elszárad.
13 Ilyenek az ösvényei mindazoknak,
akik elfeledkeznek az Erős Istenről, és a
képmutató reménysége is elvész.
14 Mivel szétfoszlik reménysége, és bizalma olyan lesz mint a pókháló.
15 Házára támaszkodik, és nem áll
meg; kapaszkodik bele, és nem marad
meg.
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3
5Móz 32,4;
2Krón 19,7;
Dán 9,14;
5
Jób 22,23;

8
5Móz 4,32;
9
1Móz 47,9;
1Krón
29,15;
Jób 7,5-7;
Zsolt
39,13;
Zsolt
102,12;
Zsolt
144,4;
12
Zsolt
129,6;
Jer 17,6;
13
Jób 11,20;
Jób 18,14;
Zsolt
112,10;
Péld 10,28;
14
Ésa 59,6;

Jób 8. 9.
16
Zsolt 1,2-3;

16 Bő nedvességű ez a napfényen is, és
ágazata túlnő a kertjén.
17 Gyökerei átfonódnak a kőhalmon;
átfúródnak a sziklarétegen.
18 Ám ha kiirtják helyéről, megtagadja
ez őt: Nem láttalak!
19 Íme ez az ő pályájának öröme! És
más hajt ki a porból.
20 Íme az Erős Isten nem veti meg a tökéletest, de a gonoszoknak nem ad előmenetelt.
21 Betölti még a szádat nevetéssel, és
ajkaidat vigassággal.
22 Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a
gonoszok sátra megsemmisül.

9

Jób vallást tesz az Isten igazságáról,
bölcsességéről és hatalmasságáról, de
eközben az ő ellenségei vádlásait nem fogadja el, sőt inkább az ő igazságát állítva
azt mondja, hogy nem kell emberi módon
ítélni az Isten ítéleteit. Utoljára, újra panaszkodik, és az Istentől kéri az ő nyomorúságának könnyítését.

2
Zsolt
143,2;

7
Józs 10,12;
8
1Móz 1,6;
9
Jób 38,31;
Ámós 5,8;
10
Jób 5,9;
Zsolt
72,18;
Zsolt 77,15;
Zsolt
86,10;
Róm 11,33;

1 Felelt pedig Jób, és mondta:
2 Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember
Istennél?
3 Ha perelni akarna vele, ezer közül
egy sem felelhetne meg neki.
4 Bölcs szívű és hatalmas erejű: kicsoda az, aki szívét megkeményíti ellene,
és békességben maradhatna?
5 Aki hegyeket mozdít el, hogy észre
se veszik, és megfordítja őket haragjában.
6 Aki kimozdítja helyéből a földet úgy,
hogy oszlopai megrendülnek.
7 Aki szól a napnak és az nem kel fel,
és bepecsételi a csillagokat.
8 Aki egymaga feszítette ki az egeket,
és a tenger hullámain tapos.
9 Aki teremtette a Göncölszekeret, az
Oriont, és a Fiastyúkot, és a dél titkos
tárait.
10 Aki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csodákat megszámlálhatatlanul.
11 Íme elvonul mellettem, de nem látom, átmegy előttem, de nem veszem
észre.
12 Íme, ha elragad valamit, ki akadályozza meg; ki mondhatja neki: Mit
cselekszel?
13 Ha az Isten el nem fordítja az Ő ha532

ragját, megtöretnek alatta a kevélység
oltalmazói is.
14 Hogyan felelhetnék hát én meg
Őneki, és lelhetnék szavakat vele
szemben?
15 Aki, ha szinte igazam volna sem felelhetnék neki; kegyelemért könyörögnék ítélőbírámhoz.
16 Ha Őt ingerlem, vajon felelne-e nekem? Nem hihetem, hogy az én szavamat meghallgatná.
17 Aki forgószélben rontana meg engem, és minden kára nélkül megsokasítaná sebeimet.
18 Nem hagyna még lélegzetet se vennem, hanem keserűséggel töltene be.
19 Ha erőre kerülne a dolog? Íme Ő
igen erős; és ha ítéletre? Ki lenne prókátorom?
20 Ha igaznak mondanám magamat, a
szám kárhoztatna engem; ha tökéletesnek: bűnössé tenne engem.
21 Tökéletes vagyok, nem vádol engem az én lelkem: mégis utálom az életemet.
22 Mindegy ez! Azért azt mondom: elveszít Ő ártatlant és gonoszt!
23 Ha ostorával hirtelen megöl, neveti
az ártatlanok megpróbáltatását.
24 A föld a hitetlen kezébe adatik, aki
az ő bíráinak arcát elfedezi. Ha ezt
nem Isten cselekszi, akkor kicsoda?
25 Napjaim gyorsabbak voltak a kengyelfutónál: elfutottak, nem láttak
semmi jót.
26 Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók, ahogyan zsákmányára csap a keselyű.
27 Ha azt mondom: Nosza, elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal és vidám leszek:
28 Megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól; tudom, hogy nem tartasz
bűntelennek engem.
29 Sőt, mint az istentelennek, úgy lesz
dolgom; miért fárasszam hát magamat
hiába?
30 Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha
szappannal mosom is meg kezeimet:
31 Akkor is a posványba mártanál engem, és az én ruháim is utálnának engem.
32 Mert nem ember Ő, mint én, hogy
megfelelhetnék neki, és együtt perbe
állnánk.

17
Jób 1,19;

22
Préd 9,3-4;
Mal 3,14;

25
Jób 7,6-7;
Zsolt
90,9-10;

29
Zsolt
73,13-14;
30
Jer 2,22;

32
Préd 6,10;
Jer 49,19;

Jób 9. 10. 11.
34
Jób 13,21;
Jób 33,7;
35
1Ján 3,21;

33 Nincs is közöttünk igazlátó, aki kezét közbe vethesse kettőnk között!
34 Venné csak el rólam az Ő vesszejét, és az Ő rettentésével ne rettegtetne engem:
35 Azért szólok és nem félek tőle: mert
nem vádol engem annyira az én lelkiismeretem.
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Az egész részben Jób mégis panaszkodik a nagy nyavalyájáról és nyomorúságáról, és újra megvallja az ő ártatlanságát. Ezután kéri Istent, hogy emlékezzen meg az ő gyarlóságáról, és ne ostorozza őt úgy, mint aki vakmerően vétkezik. Ismét nyomorúságáról emlékezik, és a
halált kívánja.

3
Ésa 64,8-9;

8
Zsolt
139,14-15;

9
1Móz 2,7;
1Móz 3,19;
10
Zsolt
139,15-16;

1 Lelkem utálja az életemet, elhagyom
az én panaszkodásomat; és az én lelkem keserűségében szólok.
2 Azt mondom az Istennek: Ne kárhoztass engem; add tudtomra, miért
perelsz velem?!
3 Jó-e az neked, hogy nyomorgatsz,
hogy megutálod kezed munkáját, és a
gonoszok tanácsát támogatod?
4 Hús szemeid vannak-e neked, és úgy
látsz-e Te, ahogy halandó lát?
5 Mint a halandó napjai, olyanok-e a
napjaid, vagy az éveid, mint az ember
napjai?
6 Hogy az én álnokságomról tudakozol, és az én vétkem után kutatsz.
7 Jól tudod Te azt, hogy én nem vagyok gonosz, még sincs aki kezedből
kiszabadítson!
8 Kezeid keserűséggel illettek engem,
melyek engem készítettek; mégis egészen körülöttem vannak, melyekkel el
akarsz veszteni engem.
9 Emlékezz kérlek, hogy mint valami
agyagedényt, úgy készítettél engem,
és ismét porrá tennél engem?
10 Nem úgy öntöttél-e engem, mint a
tejet és mint a sajtot, megoltottál engem?
11 Bőrrel és hússal ruháztál fel engem,
csontokkal és inakkal fedeztél be engem.
12 Élettel és kegyelemmel ajándékoztál meg engem: és a Te meglátogatásod
tartotta meg az én szellememet.
13 És ezeket elrejtetted a Te szívedben,
de tudom, hogy mindezekről megemlékezel.

14 Ha vétkezem, eszedben tartod-e?
és álnokságomtól nem tisztítasz-e meg
engem?
15 Ha istentelen vagyok, jaj nekem; ha
igaz vagyok is, fejemet fel nem emelhetem: elégedj meg gyalázatommal, és
tekints az én nyomorúságomra!
16 Mert növekedik az, és mint a kegyetlen oroszlán úgy kergetsz engem,
és ismét csodafájdalmakat bocsátasz
rám.
17 Megújítod a Te bizonyságaidat ellenem, megöregbíted a Te bosszúállásodat rajtam; melyek mint váltakozó sereg ostromolnak engem.
18 Miért is hoztál ki engem anyám méhéből? Bárcsak meghaltam volna, és
szem nem látott volna engem!
19 Olyan volnék, mintha nem is lettem volna; anyám méhéből sírba vittek volna!
20 Nem szűnik-e meg egy kevéssé
életem napjaiban? Elfordulna tőlem,
hogy egy kevéssé megnyugodnék?
21 Mielőtt odamegyek, ahonnan nem
térhetek vissza: a sötétség és a halál árnyékának földjébe;
22 Az éjféli homály földjébe, amely
olyan mint a halál árnyékának sűrű sötétsége; ahol nincs rend, és a világosság olyan mint a sűrű sötétség.

11

Ebben a részben Czófár, az Isten méltóságát és az ő bölcsességét
mutatja be, meghamisítja Jóbot azokkal
a szavakkal, amivel Jób igaznak mondta magát. Megtanítja Jóbot arra, hogy a
nyomorúságából való szabadulás egyetlen módja az Istenben való bízás, és a
megtérés, amire inti Jóbot, és szép ígéreteket mond neki.
1 Felelt a Naamából való Czófár, és
mondta:
2 A sok beszédre ne legyen felelet?
Vagy a csacsogó embernek legyen igaza?
3 Hazugságaid miatt kell az embereknek hallgatniuk? és csúfolódsz is és ne
legyen, aki megszégyenítsen?!
4 Azt mondod: Tiszta az én életem, és
tiszta vagyok a te szemeid előtt.
5 De bárcsak megszólalna maga az Isten, és nyitná meg ajkait ellened!
6 És megjelentené neked az Ő titkos
bölcsessége által, hogy kétszerte na533

14
4Móz
14,18;
Zsolt
130,3;

16
Ésa 38,13;
JSir 3,10;

18
Jób 3,11;

Jób 11. 12.

7
Zsolt
145,3;
Róm 11,33;
1Kor 2,10;

11
Zsolt 10,11;
Zsolt 10,14;
Zsolt
35,22;
12
Jób 5,8;
Jób 22,21;
Préd 3,18;

15
1Ján 3,21;
17
Zsolt 37,6;
Zsolt
112,4;
18
3Móz 26,5;
19
3Móz 26,6;
Zsolt 3,6;
Zsolt 4,9;
Péld 3,24;
20
Jób
8,13-14;
Jób 18,14;

gyobb büntetést érdemelnél, és megtudnád, hogy még el is engedett a büntetéseidből.
7 Az Isten mélységét elérheted-e, vagy
a Mindenható tökéletességére eljuthatsz-e?
8 Magasabb az égnél: mit teszel tehát?
Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?
9 Hosszabb annak mértéke a földnél,
és szélesebb a tengernél.
10 Ha ki akar vágni, vagy berekeszteni, vagy egybegyűjteni, kicsoda állhat
neki ellen?
11 Mert Ő jól ismeri a hiábavaló embereket, látja az álnokságot, hogy lehetne
azért, hogy ezt nem venné észre?
12 És értelmes legyen a bolond ember,
mert az ember tudatlanságban születik,
mint a vadszamár fia.
13 Ha te felkészítenéd a szívedet, és
felé terjesztenéd kezedet;
14 Ha hamisság van a kezedben, mes�sze távoztasd el azt, és ne hagyd, hogy
a hajlékodban gonoszság lakjon;
15 Akkor szégyen nélkül fölemelhetnéd az arcodat, erős lennél és nem félnél;
16 Sőt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.
17 És a déli fénynél fényesebb időd támad, és ragyogásod a reggeli világossághoz hasonlatos lesz.
18 Akkor bízol, mert reménység tart;
és ha megvizsgálod az életed, biztonságban nyughatsz.
19 Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt sokan hízelegnének neked.
20 De a gonoszok szemei elfogynak,
mikor szabadulásuk útját elveszik tőlük, és reménységük a halálukkal
együtt elvész!

12

Ebben a részben Jób először kineveti és csúfolja barátait, akik azt állítják, hogy csak nekik van bölcsességük, Jób
pedig bolond, de ez ellen azt mondja, hogy
neki is van bölcsessége. Azután az ő előbbi megállapítását ismétli, hogy a hívőknek
nyomorúságuk van e világon, az istenteleneknek pedig szerencséje, mely bizonyság Istentől van a teremtett állatokkal. Végül megpirongatja a barátait; az Isten kormányzását az Ő hatalmas cselekedeteiből
bizonyítja.
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1 Felelt erre Jób, és mondta:
2 Bizonyára csak ti vagytok emberek,
és veletek kihal a bölcsesség!
3 Nekem is van annyi eszem mint nektek, és nem vagyok alábbvalóbb nálatok, és ki ne tudna ilyenféléket?
4 Olyan vagyok, mint aki barátjának
csúfja, ki mikor Istenhez kiált, meghallgatja őt: Csúfság az igaz és tökéletes ember!
5 Olyan mint az elaludt és megvetett
szövétnek, a békességben élő emberek gondolata szerint az, akinek a lábai megtántorodtak.
6 A kóborlók sátrai csendesek és biztonságban vannak, akik ingerlik az
Erős Istent; akiknek Isten kezébe adja
amit kívánnak.
7 Egyébiránt kérdezd csak meg a barmokat, majd megtanítanak, és az ég
madarait, azok megmondják neked.
8 Vagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a tenger halai is elbeszélik
neked.
9 Mindezek közül melyik nem tudja,
hogy az ÚR keze cselekszi ezt?
10 Akinek kezében van minden élőlény élete, és minden egyes embernek
a szelleme.
11 Nem a fül próbálja-e meg a szót, és
az íny kóstolja-e meg az ételt?
12 A vénemberekben van-e a bölcsesség, és az értelem a hosszú életben?
13 Nála van a bölcsesség és hatalom,
övé a tanács és az értelem.
14 Íme amit leront, senki fel nem építheti; ha valakire rázárja az ajtót, nem
nyílik ki az.
15 Íme, ha a vizeket elfogja, kiszáradnak; ha kibocsátja őket, felforgatják a
földet.
16 Nála van az erő és okosság; övé az
eltévelyedett és aki tévelygésre visz.
17 A tanácsadókat fogságra viszi, és a
bírákat megbolondítja.
18 A királyok bilincseit feloldja, és övet
köt derekukra.
19 A főembereket bolondságra juttatja,
és a hatalmasokat elveszti.
20 Az ékesen szólótól elveszi a beszédet és a vénektől elveszi a tanácsot.
21 Aki utálatosságot hoz a szabadosokra, és megerőtleníti a hatalmasokat.
22 Feltárja a sötétségből a mélységes
titkokat, és a halál árnyékát is világosságra hozza.

4
Jób 16,10;
Jób 17,1;
Jób 21,3;
Jób 30,1;
Péld 14,2;
5
Zsolt 38,17;

6
Jób 21,7;
Zsolt
73,12-13;
Jer 12,1;
Hab 1,3-4;

11
Jób 6,30;
Jób 34,3;

14
Jób 9,12;
Jób 11,10;
Jel 3,7;
17
2Sám
15,31;
2Sám
17,14;
2Sám
17,23;
Ésa 19,12;
Ésa 29,14;
1Kor 1,19;
20
Jób 32,9;
Ésa 3,2-3;
21
Zsolt
107,40;
22
Dán 2,22;
Mt 10,26;
1Kor 4,5;

Jób 12. 13. 14.
23
Zsolt
107,38;
24
Zsolt 107,4;
Zsolt
107,40;

23 Népeket szaporít meg, azután elveszíti őket; nemzeteket terjeszt ki mes�szire, azután elűzi őket.
24 Elveszi a föld népe vezetőinek eszét,
és úttalan pusztában bujdostatja őket.
25 És világtalan sötétben tapogatóznak, és tántorognak mint a részeg.
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Jób feddi az ő barátait, mert Isten nevében akarnak hamisságokat beszélni; tudatlan, hitvány gyógyítók, akik nagy
bosszúságot tesznek Istennek, és inti őket
az igazság beszédére; Isten büntetésével
fenyegeti őket. Azután ismét az ő dolgairól szól, és panaszkodik nyomorúságának
nagyságáról, és kéri Istent, hogy vele, erőtlen gyarló emberrel kegyelmesen bánjon.

1
Jób
12,12-25;

4
Jób 16,2;
5
Péld 17,28;

7
Jób 17,4;
Jób 32,21;
Jób 36,4;
Jób 42,8;

11
Zsolt
119,120;

14
Jób 18,4;
Préd 4,5;
15
Zsolt 23,4;
Péld 14,32;

1 Íme mindezeket látta az én szemem,
hallotta az én fülem és megértette.
2 Ahogy ti tudjátok, úgy tudom én is,
és nem vagyok alávalóbb nálatok.
3 Én azonban a Mindenhatóval akarok
szólni; az Erős Isten előtt kívánom védeni ügyemet.
4 Mert ti a hazugság mesterei vagytok,
és mindnyájan haszontalan orvosok.
5 Bárcsak legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességetekre lenne.
6 Halljátok meg vetekedésemet, és figyeljetek ajkaim perlekedésére.
7 Az Erős Isten képében szóltok hamisságot, és Őérte szóltok hazugságot?
8 Vagy az Ő személyével kell gonoszul
élnetek, mikor az Erős Isten mellett tusakodtok?
9 Jó lesz-e az, ha egészen kiismer benneteket, vagy megcsalhatjátok-e Őt,
ahogy megcsalható az ember?
10 Keményen megbüntet, ha titkon
vagytok is személyválogatók.
11 Az Ő fensége nem rettent-e meg titeket, a tőle való félelem nem száll-e
rátok?
12 A ti emlékezetetek hasonlatos a hamuhoz, és amelyek előttetek becsületesek, a sárhoz.
13 Hallgassatok, ne bántsatok: hadd
szóljak én, akármi essen is rajtam.
14 Miért szaggatnám fogaimmal húsomat, és miért szorítanám markomba lelkemet?
15 Ha megölne engem, azután is remélnék tőle; mindazáltal igazán hordozom előtte az én útjaimat.

16 Sőt Ő lesz nekem segítségem, de
képmutató nem juthat elé.
17 Hallgassátok meg figyelmesen az
én beszédemet, vegyétek füleitekbe az
én mondásomat.
18 Ha az én dolgomat igazán megmondom: jól tudom, hogy igaznak találtatom.
19 Ki az, aki perelhetne velem? Ha
most hallgatnom kellene, úgy kimúlnék.
20 Csak kettőt ne cselekedj velem, színed elől akkor nem rejtőzöm el.
21 Vedd le rólam kezedet, és a Te rettentésed ne rettentsen engem.
22 Azután szólíts és én felelek, vagy én
szólok hozzád és Te válaszolj.
23 Mennyi bűnöm és vétkem van nekem? Gonoszságomat és vétkemet add
tudtomra!
24 Miért rejted el arcodat, és tartasz engem ellenségedül?
25 A letépett falevelet rettegteted-e, és
a száraz pozdorját üldözöd-e?
26 Hogy ilyen sok keserűséget szabtál rám, és ifjúságom vétkét örökölteted velem?!
27 Hogy béklyóba teszed lábaimat, vigyázol minden utamra, és lábam nyomait vizsgálod?
28 Az pedig elsenyved, mint a redves
fa, mint ruha, amelyet moly emészt.

14

Ebben a részben bővebben panaszkodik Jób, mind az emberek közönséges
nyomorúságáról, mind a maga nyomorúságáról, és kéri Istent, hogy cselekedjen kegyelmesen vele, és ne ítélje őt az ő bűnei
szerint mert, hogy haragját el nem hordozhatja, ha az ő érdeme szerint fizet neki.
1 Az asszonytól született ember rövid
életű és háborúságokkal bővelkedő.
2 Mint a virág, kinyílik és elhervad, és
eltűnik, mint az árnyék és nem állandó.
3 Még az ilyen ellen is felnyitod-e szemeidet, törvénybe állítasz-e engem
magaddal?
4 Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki.
5 Nincsenek-e meghatározva napjai?
Az ő hónapjainak számát Te tudod;
határt vetettél neki, amelyet nem hághat át.
6 Fordulj el azért tőle, hogy nyugalma
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16
Zsolt 1,5;
Zsolt 5,6-7;

20
Jób 9,34;
Jób 33,7;
21
Jób 7,14;
24
Jób 16,9;
Jób 19,11;
Jób 33,10;
JSir 2,5;
26
Zsolt 25,7;
Zsolt 90,8;
27
Jób 33,11;
1
Zsolt
90,5-6;
Zsolt
90,10;
Zsolt
102,12;
Zsolt
103,15;
Zsolt
144,4;
Jak 4,14;
2
Jób 8,9;
Zsolt 90,6;
Zsolt
90,10;
Zsolt
102,12;
Zsolt
103,15;
Zsolt
144,4;
Ésa 40,6;
1Pét 1,24;
3
Jób
7,17-18;
Jób 10,2;
4
1Móz 8,21;
Jób 15,14;
Zsolt 5,7;
Zsolt 51,7;
Jn 3,6;
Róm 5,12;
Ef 2,3;
5
Jób 7,1;
Zsolt 31,16;

Jób 14. 15.
6
Jób 7,1-2;
Jób 7,16;
Jób 7,19;
Jób 10,20;

14
1Kor
15,42-44;

16
Jób 31,4;
Jób 34,21;
Zsolt 56,9;
Zsolt
139,2-4;
Péld 5,21;
Jer 17,10;
Jer 32,19;
17
JSir 1,14;
Hós 13,12;

legyen, hogy napjában annyi öröme legyen, mint egy béresnek.
7 Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és a hajtásai el
nem fogynak.
8 Még ha megvénül is gyökere a földben, és ha törzse el is hal a porban:
9 A víz illatától kifakad, ágakat hajt
mint a palánta.
10 De az ember az erőtlenség miatt
megromolva meghal: és mikor kimúlik az ember, hol van?
11 Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad:
12 Úgy fekszik le az ember és nem kel
fel; az egek elmúlásáig sem ébrednek,
nem keltetnek fel az ő álmukból.
13 Bárcsak a sírban tartanál engem;
rejtegetnél engem addig, amíg elmúlik
haragod; határt vetnél nekem, azután
megemlékeznél rólam!
14 Ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én rendelt időm minden napjaiban remélnék, amíg elkövetkezne az én elváltozásom.
15 Szólítanál, és én felelnék neked, kívánkoznál kezed alkotása után.
16 De most számlálgatod lépéseimet,
és nem nézed el vétkeimet!
17 Gonoszságom egy csomóba van lepecsételve, és hozzáadod bűneimhez.
18 Még a hegy is szétomlik ilyen teher
alatt; a szikla is elmozdul helyéről;
19 A köveket lekoptatja a víz, és annak árjával elveszted a föld gyümölcsét: így teszed semmivé az ember reménységét is.
20 Hatalmaskodsz az emberen mindörökké, annyira, hogy meghaljon, és
megváltoztatva arcát, elbocsátod őt.
21 Ha tisztesség éri is fiait, nem tudja; ha megszégyenülnek, nem törődik
velük.
22 Ha pedig él, hústestében csak gyötrelmet szenved, és a lelkében is keserű bánat van.

15

Elifáz, Jóbot bolondsággal és Isten
elleni vakmerőséggel vádolja, az Isten igazságát egybeveti a Jób hamisságával, őt az ő bűnei felismerésére inti. Azután ismét előhozza előbbi indokát, hogy
az istentelenek e világon akárhogyan fényeskednek egy ideig, de végül elvesznek,
amely indokkal Jóbot akarja vádolni istentelenséggel, de ok nélkül.
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1 Majd felelt a Témánból való Elifáz,
és mondta:
2 Vajon a bölcs szólhat-e ilyen hiábavaló tudományt, és megtöltheti-e a hasát keleti széllel?
3 Vetekedve olyan beszéddel amely
nem használ, és olyan szavakkal amelyekkel semmit sem segítenek.
4 Te már semmivé akarod tenni az Isten félelmét; és nem akarod az Erős Istennel való beszélést!
5 A te szád megmutatja álnokságodat,
mert az istentelenek nyelvét választottad.
6 A te szád kárhoztat téged, nem én, és
a te ajkaid bizonyítanak ellened.
7 Te születtél-e az első embernek;
előbb formáltattál-e, mint a halmok?
8 Az Isten titkát hallottad-e, és a bölcsességet csak magadnak tulajdonítod-e?
9 Mit tudsz te, amit mi nem tudunk, és
mit értesz olyat, ami nálunk nem volna meg?
10 Ősz is, agg is van közöttünk, jóval
idősebb a te atyádnál.
11 Csekélységek-e előtted az Erős Isten vigasztalásai, vagy valami elfedezte azokat előtted?
12 Merre ragadt téged a szíved, és
merre pillantottak a szemeid,
13 Hogy az Erős Istenre haragszol, és
ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?
14 Micsoda az ember, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, aki asszonytól születik?
15 Íme még az Ő szentjeiben sem bízott, az egek sem tiszták az Ő szemében:
16 Mennyivel kevésbé az utálatos és a
megromlott ember, aki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?!
17 Elmondom neked, hallgass rám, és
ahogy láttam, úgy beszélem el;
18 Amit a bölcsek is hirdettek, és nem
titkoltak el mint atyáiktól valót;
19 Akiknek egyedül adatott a föld, és
közöttük idegen át nem ment.
20 Az istentelen kínozza önmagát
egész életében, és az erőszakoskodó
előtt is rejtve van az ő esztendeinek
száma.
21 A félelem hangja cseng az ő füleiben; a békesség idején tör rá a pusztító!
22 Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből,
mert ő kard hegyére van kiszemelve.
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Róm 11,34;
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Jób 32,7;
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1Kir 8,46;
2Krón 6,36;
Jób 14,4;
Zsolt 14,3;
Péld 20,9;
Préd 7,20;
1Ján 1,8;
1Ján 1,10;
15
Jób 4,18;
Jób 25,5;
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2Kir 7,6-7;
Zsolt 53,6;
1Thessz
5,3;

Jób 15. 16. 17.
23
Jób 18,12;
Zsolt
109,11;

27
Zsolt 73,7;

30
Jób 4,9;

32
Jób 22,16;
Zsolt
55,24;

35
Zsolt 7,15;
Ésa 59,4;
Hós 10,13;

23 Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja.
24 Háborgatja őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra
felkészült király.
25 Mert az Erős Isten ellen nyújtotta ki
kezét, és erősködött a Mindenható ellen;
26 Aki az ő nyakára siet, és az ő domború pajzsai ellen.
27 Mivel befedezte arcát kövérséggel,
és hájat borított tomporára;
28 És elrombolt városokban lakott; lakatlan házakban, amelyek dűlőfélben
vannak:
29 Meg nem gazdagodik, vagyona
meg nem marad, ezek által nem lepi
el a földet.
30 Nem menekül meg a sötétségtől,
sarjadékát láng perzseli el, és szájának
leheletétől pusztul el.
31 Ne higgyen a hiábavalóságnak aki
megcsalatott, mert hiábavalóság lesz
annak jutalma.
32 Nem idejében telik el élete, és az ága
ki nem virágzik.
33 Lehullatja mint szőlővessző az egresét, elhányja mint olajfa a virágát.
34 Mert a képmutatók gyülekezete elpusztul, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.
35 Nyomorúságot fogan, álnokságot
szül, és az ő méhük csalást szerez.
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Jób feddi barátait, hogy nem tudják
őt az ő nyomorúságában megvigasztalni, ok nélkül rágalmazzák és kárhoztatják. Ezután felsorolja az Isten rajta lévő ostorait, és a barátai okozta szenvedését, amivel őt még inkább megnyomorítják, ezért is
szenved. Utoljára bizonyságot tesz az ártatlanságáról, és kéri Istent, hogy legyen
az ő ártatlanságának ítélője.

2
Jób 13,4;

5 Csak a számmal erősíthetnélek titeket, és ajkaim mozgása kevesbítené fájdalmatokat.
6 Ha szólok is, keserűségem nem kisebbül; ha vesztegelek is: micsoda távozik el tőlem?
7 Most pedig már fáraszt engem. Elpusztítottad egész házam népét.
8 Hogy összenyomtál engem, ez bizonyság lett; felkelt ellenem az én soványságom is, szemtől szembe bizonyít ellenem.
9 Haragja szaggat, mintha halálosan
gyűlölne engem. Fogait csikorgatta
rám, ellenségemként villogtatja felém
tekintetét.
10 Feltátották ellenem szájukat, gyalázatosan arcul csapdostak engem, ös�szecsődültek ellenem.
11 Az álnoknak adott engem az Erős
Isten, és a hitetlenek kezébe ejtett engem.
12 Csendességben voltam, de szétszaggatott engem; nyakszirten ragadott és szétzúzott engem, céltáblává
tűzött ki magának.
13 Körülvettek az íjászai; veséimet
meghasítja és nem kímél; a földre ontja epémet.
14 Rést rés után tör rajtam, és rám rohan mint egy hatalmas.
15 Zsákruhát varrtam az én fekélyes bőrömre, és a porba fúrtam be az én szarvamat.
16 Arcom kivörösödött a sírástól,
szempilláimra a halál árnyéka szállt;
17 Noha erőszakosság nem tapad kezemhez, és az én imádságom tiszta.
18 Óh föld, ne takard el véremet, és ne
legyen hely kiáltásom számára!
19 Még most is az égben van az én bizonyságom, és az én tanúim a magasságban!
20 Csúfolóim a saját barátaim, azért az
Istenhez sír fel az én szemem,
21 Hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az emberfiának az ő felebarátjával való dolgát.
22 Mert a kiszabott esztendők letelnek,
és én útra kelek és nem térek vissza.
23 Szellemem megromlott, napjaim
megrövidültek, vár rám a sír.

1 Felelt pedig Jób, és mondta:
2 Efféle dolgokat sokat hallottam.
Nyomorult vigasztalók vagytok ti
mindnyájan!
3 Vége lesz-e már a hiábavaló beszédeknek, vagy mi ingerel téged, hogy
így felelsz?
4 Én is szólhatnék úgy mint ti, csak
Jób kéri az Istent, hogy állítson elő
volna a ti lelketek az én lelkem helyén!
valakit, aki mind az Isten ügyéSzavakat fonhatnék össze ellenetek;
nek, mind Jóbnak legyen oltalmazója és
csóválhatnám miattatok a fejemet;
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17

9
Jób
10,16-17;
Jób 13,24;

12
Jób 7,20;
JSir 3,12;

15
Jób 30,19;
16
Jób 17,6;

21
Jób 31,35;
Préd 6,10;
Ésa 45,9;
Róm 9,20;

Jób 17. 18. 19.
ítélőbírája a barátai ellen, akik ok nélkül
bosszúságot szólnak ellene. Azután inti a
barátait, hogy térjenek meg, és ismét panaszkodik az ő nyomorult állapotáról.
1
5Móz 29,4;

3
Jób 32,22;

5
Jób 30,9;
Zsolt
44,15;

9
Jób 6,29;
10
Jób 7,6;
Jób 9,25;

15
Jób
3,17-19;
Jób
30,23-24;

1 Én senkit nem csúfolok, mégis az ő
bosszantásukban alszik az én szemem.
2 Kérlek rendelj nekem kezest magadnál; különben ki csap velem kezet?
3 Minthogy szívüket elzártad az értelem elől, azért nem is magasztalod fel
őket.
4 Aki hízelgést szól barátainak, annak
fiainak szemei elfogyatkoznak.
5 Példabeszéddé tett engem a népek
előtt, akik előtt azelőtt doboltattam
magam.
6 A bosszúság miatt elhomályosodik
szemem, és minden tagom olyan mint
az árnyék.
7 Álmélkodnak ezen az igazak, és az
ártatlan a képmutató ellen támad.
8 Azonban az igaz megtartja az ő útját, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.
9 De mindnyájan térjetek vissza; jöjjetek, kérlek, mert nem találok köztetek
bölcset.
10 Napjaim elmúlnak, szívem kincsei:
terveim meghiúsulnak.
11 Az éjszakát nappallá változtatják,
és a világosság csakhamar sötétséggé
lesz.
12 Ha reménykedem is, már a sír az én
házam, a sötétségben vetettem az én
ágyamat.
13 A sírnak mondom: Te vagy az én
atyám; a férgeknek pedig: Ti vagytok
az én anyám és nővérem.
14 Hol van már az én reménységem, és
az én reménységemet ki fogja meglátni?
15 Leszáll az majd a sír üregébe, velem
együtt nyugszik a porban.

3 Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?
4 Miért szaggatod a lelkedet haragodban? vajon elhagyják-e érted a földet,
és felszakítják-e a kősziklát helyéről?
5 Sőt a gonoszok világossága kialszik,
és nem fénylik az ő tüzük szikrája.
6 A világosság elsötétedik az ő sátrában, szövétneke kialszik benne.
7 Erejének útjai szorosak lesznek, saját
tanácsa rontja meg őt.
8 Mert saját lábai ejtik hálóba, és mindenkor csapdán jár.
9 A sarka tőrbe akad, és tolvaj hatalmaskodik rajta.
10 Hurok rejtetett el ellene a földbe, és
zsineg az ő szokott ösvényén.
11 Mindenfelől félelmek rettentik őt,
és saját lábai árulják el őt.
12 Éhség emészti fel az erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.
13 Megemészti bőrének erejét, a halál
zsengéje emészti meg erejét.
14 Eltűnik sátrából, amiben reménysége volt, és a félelmek királyához folyamodik.
15 Az lakik sátrában, ami nem az övé,
és lakóhelyére tüzes kénkövet szórnak.
16 Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágják az ágát.
17 Emlékezete elvész a földről, még az
utcákon sem marad fenn a neve.
18 A világosságból a sötétségbe kergetik, és kiüldözik őt e föld kerekségéről.
19 Sem fia, sem unokája nem lesz a népében, és semmi maradéka a tanyáján.
20 Az ő napján álmélkodnak az utána
következők, és rettegés fogja el a most
élő embereket.
21 Ilyenek az álnok ember hajlékai, és
ilyen annak lakóhelye, aki nem ismeri
az Erős Istent.

18

19

Először panaszkodik Jób az ő baráBildád ebben a részben igen megfedtai bosszantásáról, azután igyekszik,
di Jóbot, mert sokat tulajdonít magának, és az ő barátai ítéletét kárhoztatja. hogy barátait valami módon könyörületesAzután az istentelen emberek romlandó ál- ségre indíthassa, és az ő hozzáállásuk módjától elvonja, szól ismét az ő nyomorúságálapotáról szól.
ról, és kívánja, hogy Isten bizonyságot te1 Felelt pedig a sukhi Bildád, és mond- gyen az ő ártatlanságáról. Azután vigasztalja magát a feltámadás és az örök élet reta:
2 Mikor akartok a beszédnek véget ménységével. Utoljára kéri a barátait, hogy
vetni? Értsétek meg a dolgot, azután álljanak el már az ő háborgatásától és a rágalmazó beszédektől.
szóljunk.
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4
Jób 13,14;
5
Zsolt 37,2;
Zsolt 37,9;
Péld 13,9;
6
Péld 13,9;
7
Zsolt 7,16;

9
Jób 5,5;
11
Jób 15,21;
Jer 6,25;
Jer 46,5;
Jer 49,29;
12
Jób 15,23;
14
Jób
8,13-14;
Jób 11,20;
Péld 10,28;
15
1Móz
19,24;

17
Zsolt
109,13;
Péld 2,22;
Péld 10,7;
19
Ésa 14,22;
Jer 22,30;

Jób 19. 20.

8
JSir 3,9;

11
Jób 13,24;
Jób 16,9;
Jób 33,10;
JSir 2,5;
13
Zsolt
31,12;
Zsolt
38,12;
Zsolt 69,9;
Zsolt 88,9;
15
Zsolt 69,9;

17
Zsolt
38,12;
18
Jób 30,1;
19
Zsolt 41,10;
Zsolt
55,13-14;
20
Jób 30,30;
Zsolt
102,6;
JSir 4,8;
22
Jób 16,9;

1 Felelt pedig Jób, és mondta:
2 Meddig búsítjátok még a lelkemet, és
kínoztok engem beszéddel?
3 Tízszer is meggyaláztatok már engem; nem pirultok, hogy így erősködtök ellenem?
4 Még ha csakugyan tévedtem is, tévedésem magamra hárul.
5 Vagy kell-e ellenem nagyítanotok az
én gyalázatomat, és velem feddődni?
6 Tudjátok meg hát, hogy Isten vetett
el engem, és Ő vett engem körül az Ő
hálójával.
7 Íme az erőszak miatt kiáltozom, de
meg nem hallgattatom; segélyért kiáltok, de nincs aki megítélje.
8 Utamat úgy elgátolta, hogy nem mehetek át rajta, és sötétséget vetett az ösvényemre.
9 Tisztességemből kivetkőztetett, és elvette fejem koronáját.
10 Megrontott körös-körül, hogy elvesszek, és reménységemet letördelte
mint a fát.
11 Felgerjesztette ellenem haragját, és
úgy bánt velem mint ellenségeivel.
12 Seregei együtt jöttek be és utat csinálnak ellenem, és a sátorom mellett
táboroznak.
13 Atyámfiait távol űzte mellőlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem.
14 Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam.
15 Házam zsellérei és szolgálólányaim
idegennek tartanak engem, jövevény
lettem előttük.
16 Ha a szolgámat kiáltom, nem felel,
még ha könyörgök is neki.
17 Leheletem idegenné lett házastársam előtt, noha esedeztem neki ágyékom magzataiért.
18 Még a kisdedek is megvetnek engem, ha fölkelek, ellenem szólnak.
19 Megutált minden meghitt emberem; akiket szerettem, azok is ellenem
fordultak.
20 Bőrömhöz és húsomhoz ragadt az
én csontom, csak fogam húsa maradt
meg.
21 Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam, óh barátaim, mert az Isten
keze illetett engem!
22 Miért üldöztök engem úgy mint
az Erős Isten, és miért nem elégszetek
meg a hústestemmel?
23 Óh, bárcsak leíratnának a beszéde-

im, óh, bárcsak könyvbe jegyeztetnének fel!
24 Vasvesszővel és ónnal örökre kősziklába metszetnének!
25 Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és az utolsó ember a földből feltámad.
26 És miután ezt a bőrömet megrágják, ebben a hústestben látom meg az
Istent.
27 Akit magam látok meg, nem más,
az én szemeim látják meg, miután a
veséim megemésztettek bennem;
28 Inkább ezt mondjátok: Miért üldöznénk őt? holott a dolog gyökere bennem rejlik.
29 Féljetek a fegyvertől, mert a fegyver a bűnök miatt való büntetés, hogy
megtudjátok, hogy van ítélet!

26
Zsolt 17,15;
Dán 12,2;
ApCsel
24,15;

20

Czófár, szól az istentelen emberek
állapotáról, bárhogyan is fényeskedjenek e világon, végül mégis megromlanak
és semmivé lesznek, mint ahogyan Dávid
is mondja a Zsolt.1-ben.

1 Felelt a Naamából való Czófár, és
mondta:
2 Mivelhogy az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, ezért
gyors vagyok.
3 Hallom gyalázatos dorgáltatásomat,
de az én szellemem értelmem szerint
kényszerít megfelelnem.
4 Tudod-e azt, hogy kezdetektől fogva, mióta az embert e földre helyezte,
5 Az istentelenek vigassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy
szempillantásig való?
6 Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:
7 Mint a ganéja, úgy vész el örökre, és
akik látták, azt mondják: Hol van ő?
8 Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltűnik, mint az éjjeli látomás.
9 A szem, amely őt nézte, nem látja
többé, és az ő helye sem nézi őt többé.
10 Fiai a szegények kedvében járnak,
és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.
11 Az ő csontjai megtelnek ifjúsága vétkének büntetésével, és követik a porba.
12 Jóllehet nyelve alatt édes gonoszságot rejtett el a szájában;
13 És kedvez annak és ki nem veti azt,
hanem megtartja azt nyelve alatt:
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5
Zsolt
37,35-36;

8
Zsolt 37,10;
Zsolt
73,19-20;

Jób 20. 21.

19
Préd 5,13;

21
Jób 18,12;

23
1Thessz
5,3;

14 Eledele elváltozik gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.
15 Gazdagságot nyelt el, de kihányja
azt, az ő hasából kiűzi azt az Erős Isten.
16 Vipera mérgét szopta, és a sikló fullánkja öli meg őt,
17 Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel
és mézzel folyó patakokat.
18 Amit másoktól szerzett, vissza kell
adnia, mintha el sem nyelte volna azt;
nem örvendezik az ő gazdagságának
az ilyen fizetésért.
19 Mert megrontotta és otthagyta a
szegényeket, elrontotta a házat amelyet nem ő épített.
20 Bizonyára semmi csendességet nem
érez magában; az ő kívánatos gazdagságát meg nem menti.
21 Ételének nincs maradéka, azért nem
lesz tartós az ő jóléte.
22 Mikor teljes az ő bősége, akkor is
szükséget lát, és mindenféle nyomorgató keze jön rá.
23 Mikor meg akarja tölteni a hasát, Isten rábocsátja haragja tüzét, és azt önti
rá étele gyanánt.
24 Mikor vasból csinált fegyver elől
fut, acélból csinált íj veri át.
25 Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.
26 Mindenféle sötétség rejtetett el az
ő titkos helyén; fúvás nélkül való tűz
emészti meg őt; még éltében megtöretik az ő hajlékában.
27 Álnokságát megjelentik az egek, és
ellene támad a föld.
28 Házának jövedelme eltűnik, szétfolyik az az ő haragja napján.
29 Ez a gonosz ember fizetése Istentől,
és az ő beszédének jutalma az Erős Istentől.

21

Jóbot megbántotta Czófár, ezért keményen megfeddi az ő barátait, és
az ő állításukat, hogy az istentelen gonosz
embereknek szerencsétlenségük van e világon, megcáfolja és magára veszi. Megdorgálja barátai vigasztalását és feleleteiket.
1 Felelt pedig Jób, és mondta:
2 Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalásotok
helyett.
3 Szenvedjetek el engem amíg szólok,
azután gúnyoljátok ki beszédemet.
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4 Vagy én embernek panaszkodom-e?
Miért fogjátok meg beszédemet az én
szellemem keserűségében?
5 Tekintsetek rám és álmélkodjatok el,
és tegyétek kezeteket szátokra.
6 Bizonyára, ha visszaemlékeznék is,
mindjárt felháborodnék, és az én húsom iszonyodna bele.
7 Mi az oka, hogy a gonoszok élnek,
vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?
8 Az ő magjuk előttük nő fel velük, és
az ő sarjadékuk szemeik előtt.
9 Házuk békességes a félelemtől, és
nincs rajtuk az Isten vesszeje.
10 Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.
11 Kieresztik kisdedeiket mint a nyájat, és magzataik ugrándoznak.
12 Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.
13 Jólétben töltik el napjaikat, és egy
pillanat alatt szállnak alá a sírba;
14 Noha azt mondják az Erős Istennek:
Távozz el tőlünk, mert nem gyönyörködünk a Te útjaid ismeretében!
15 Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?
16 Azonban az ő javuk nincs hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!
17 Hányszor alszik el a gonoszok szövétneke, és jön rájuk az ő veszedelmük?
Isten osztogatja részüket haragjában.
18 Olyanok lesznek mint a pozdorja a
szél előtt, és mint a polyva amelyet forgószél ragad el.
19 Isten az ő fiai számára tartja fenn
annak büntetését. Megfizet neki, hogy
megérzi majd.
20 Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.
21 Mert mi öröme van neki háza népében halála után, ha hónapjai száma
megrövidíttetik?!
22 Ki taníthatja az Erős Istent bölcsességre, hisz ő ítéli meg a magasságban
lévőket is!
23 Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;
24 Fejőedényei tejjel vannak tele,
csontjai velője nedvességtől árad.
25 A másik elkeseredett lélekkel hal
meg, mert nem élhetett a jóval.

7
Zsolt
73,12;
Jer 12,1;
Hab 1,16;

14
Jób 22,17;
15
2Móz 5,2;
Mal 3,14;
16
Jób 22,18;
17
Jób 20,29;
Zsolt
11,6-7;
Péld 13,9;
18
Zsolt 1,4-5;

20
Ésa 51,17;
Ésa 51,22;
Jer 25,15;

22
Ésa 40,13;
Róm 11,34;
1Kor 2,16;

24
Péld 3,8;

Jób 21. 22.
26
Jób 17,15;

28
Jób 29,25;

30
Péld 16,4;

26 Együtt fekszenek a porban, és féreg
lepi őket.
27 Íme, jól tudom a ti gondolataitokat
és hazugságaitokat, amelyeket hamisan gondoltok ellenem;
28 Mert ezt mondjátok: Hol van annak
a főembernek háza, hol van a gonoszok lakásának sátra?
29 Vagy nem kérdeztétek meg azokat
akik sokat utaznak, és jeleiket nem ismeritek?
30 Bizony a veszedelem napjára elrejtetik a gonosz, a harag napján kivitetik.
31 Kicsoda mondja szemébe az ő útját,
és amit cselekedett, kicsoda fizet meg
neki azért?
32 Végül a sírba vitetik ki, és a sírban
is marad.
33 Édesek lesznek neki a sír hantjai, és
maga után húz minden embert, ahogyan számtalanok mentek el előtte.
34 Hogyan vigasztalnátok hát engem
hiábavalósággal, holott a ti feleletetekben hazugság van?

22

Elifáz megmondja Jóbnak, hogy Istennek semmi haszna nincs, és
nincs is benne jókedve, ha az emberekben
valami igazság is lenne. De azt mondja
és bizonyítja itt Elifáz, hogy Jóbban semmi jó cselekedet igazsága nem volt. Végül
inti Jóbot a megtérésre, és sok szép ígéretet tesz neki.

5
Jób 7,21;
6
2Móz
22,26-27;
5Móz 24,6;
5Móz
24,10;
7
Jób 31,19;
Mt 25,42;
Mt 25,45;

1 Felelt a Témánból való Elifáz, és
mondta:
2 Az Erős Istennek használ-e az ember,
ahogyan önmagának használ a bölcs?
3 Gyönyörűségére van-e az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; vagy nyereség-e neki, hogy útjaidat tökéletesnek
mondod?
4 A te istenfélelmedért fedd-e téged, és
azért perel-e veled?
5 Vagy nem sok-e a te gonoszságod, és
nem végtelen-e a te hamisságod?
6 Hiszen méltatlanul vettél zálogot
atyádfiától, és a szegényeket meztelenekké tetted.
7 Az eltikkadtnak sem adtál vizet inni,
és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret.
8 Aki hatalmas volt, azé volt az ország, és aki nagy tekintélyű volt, az lakott rajta.

9 Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árvák karjai eltörettek.
10 Azért vett körül téged a tőr, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;
11 Vagy a sötétség, hogy ne láthass, és
a vizek árja, amely elborít téged!
12 Hát nincs-e az Isten az egek magasságaiban? És nézd a csillagok magasságát, milyen magasak!
13 És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-e, ami a homály mögött van?
14 Sűrű felhők leplezik el Őt és nem
lát, és az ég kerületén jár.
15 Az ősvilág ösvényét követed-e,
amelyen az álnok emberek jártak;
16 Akik időnap előtt vágattak ki, és fundamentumukat elmosta az özönvíz?!
17 Akik azt mondták az Erős Istennek:
Távozz el tőlünk! És mit cselekedett
velük a Mindenható?
18 Ő pedig megtöltötte házaikat jóval.
De az istentelenek tanácsa távol legyen
tőlem.
19 Látják ezt az igazak és örülnek rajta,
az ártatlan pedig csúfolja őket:
20 Mivel a mi nemzetségünk még ki
nem vágattatott; az ő maradékukat pedig a tűz emészti meg!
21 Azért bízd csak rá magad, és légy
békességben: ezekből jó származik
rád.
22 Vedd a törvényt az Ő szájából, és az
Ő beszédeit vésd szívedbe!
23 Ha megtérsz a Mindenhatóhoz,
megépíttetsz, és az álnokságot távol
űzöd a te sátradtól.
24 És ad tiszta aranyat mint a port, és
Ofirból való vízben termett tiszta aranyat mint a követ:
25 És akkor a Mindenható lesz a te védelmed és a te erősséged.
26 Bizony akkor a Mindenhatóban
gyönyörködsz, és arcodat Istenhez
emeled.
27 Könyörögsz hozzá, és meghallgat
téged, és teljesíted fogadásaidat.
28 Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül
az neked, és útjaidon világosság fénylik.
29 Ha megaláznak, felmagasztalásnak
mondod azt, és ő megtartja az alázatost.
30 Megszabadítja a nem ártatlant is,
és pedig kezeid tisztaságáért szabadul
meg az.
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9
Jób 31,17;

11
Zsolt 18,17;
Zsolt
69,15;

15
1Móz 6,5-7;

17
Jób 21,14;
18
Jób 21,16;
19
Zsolt
107,42;

22
Zsolt
119,72;
23
Jób 8,5-6;

28
Zsolt 37,6;
Zsolt 97,11;
29
Péld 29,23;

30
Jer 5,1;

Jób 23. 24.

23

Jób nehezen tűri, hogy őt Elifáz istentelen gonosz embernek mondja
és így vádolja. Ezért e részben megint védi
az ő ártatlanságát, és panaszkodik nyomorúsága nagyságára, melyről azt mondja, hogy Isten előtt is nagy bátorsággal bizonyságot tenne, ha elé mehetne, és nem
félne, hogy ott az ő igazságát elveszítené.

11
2Sám
22,21;
2Sám
22,25;
Jób 31,4;
Zsolt
119,106;
13
Zsolt
115,3;

16
Jób 7,14;
17
Jób 30,23;

1 Felelt pedig Jób, és mondta:
2 Még most is keserű az én beszédem;
mivel a rajtam lévő csapás súlyosabb a
fohászkodásomnál.
3 Óh ha tudnám, hogy megtalálom Őt,
elmennék szinte az Ő székéig.
4 Elé terjeszteném ügyemet, számat
megtölteném mentő erősségekkel.
5 Megtudnám mely szavakkal felelne nekem; és megérteném mit szólna
hozzám.
6 Vajon erejének nagy volta szerint perelne-e velem? Nem; inkább Ő adna
erőt nekem!
7 Ott egy igaz perelne vele; azért megszabadulhatnék bírámtól örökre!
8 Ámde kelet felé megyek és nincsen
Ő, nyugat felé és nem veszem Őt észre.
9 Észak felé cselekszik, de meg nem
foghatom; Dél felé rejtőzködik és nem
láthatom.
10 De Ő jól tudja az én utamat. Ha
megpróbálna engem, úgy kerülnék ki,
mint az arany.
11 Lábam az Ő nyomdokát követte; útját megőriztem és nem hajoltam el.
12 Az Ő ajkai parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem mint életem táplálékát.
13 De ha valakit ostoroz, kicsoda téríthetné el Őt? És amit megkíván lelke,
azt meg is teszi.
14 Bizony végbe viszi, ami felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van nála.
15 Azért rettegek a színe előtt, és ha
csak rá gondolok is, félek tőle.
16 Mert az Erős Isten megtörte az én
szívemet, és a Mindenható rettentett
meg engem.
17 Mert nem vágattam ki a nyomorúságok előtt, sem a homályt nem takarta el előlem.
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Jób, Elifáz szava ellenére azt bizonyítja, hogy az istentelen gonosz
embereknek e világon jó dolguk van. De
az Isten tudja csak büntetésük napját, ho542

gyan és miként akarja az Ő rendelete szerint megbüntetni azokat, akik hozzá tartoznak, azokkal együtt, akik nem tartoznak hozzá.
1 Miért is nem titkolja el a Mindenható az Ő büntetésének idejét, és miért is
nem látják meg az Őt ismerők az Ő ítéletének napjait?!
2 A határokat odébb tolják, a nyájat elrabolják és legeltetik.
3 Az árvák szamarát elhajtják, és az özvegy ökrét zálogba viszik.
4 Lelökik az útról a szegényeket, és a
föld nyomorultjai együtt lappanganak.
5 Íme, mint a vadszamarak a sivatagban, úgy mennek ki munkájukra prédát keresni; a puszta ad nekik kenyeret
fiaik számára.
6 A mezőn más vetését aratják, és a hitetlen szőlőjét szedik.
7 A szegényt ruhája nélkül kényszerítik hálni, hogy még a hidegben sincs
takarójuk.
8 A hegyi zápor csurog le róluk, s hajlékuk nem lévén, a sziklát ölelik.
9 Elszakítják az emlőtől az árvát, és a
szegényen lévő ruhát zálogba viszik.
10 Meztelenül járatják, ruha nélkül, és
akik a kévét hordták éhesen bocsátják
el.
11 Az ő kerítéseiken belül szomjaznak
az olajat nyomók és a prést tekerők.
12 A városból fohászkodnak a szegények, és a megsebzettek lelke kiált,
hogy az Isten ilyen méltatlanságot ne
tegyen állandóvá.
13 Ezek engedetlenek a világosságnak
is, annak útjait nem akarják ismerni,
sem nem ülnek annak ösvényein.
14 Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan mint a tolvaj.
15 A parázna szeme pedig az alkonyatot lesi, ezt mondva: Ne nézzen rám
szem, és arcára álarcot tesz.
16 Sötétben törnek be a házakba; melyeket nappal megjelöltek, és nem szeretik a világosságot.
17 Sőt, inkább a reggel olyan nekik
mint a halál árnyéka, mert mikor felismerik őket, az a halál árnyékának félelme rajtuk.
18 Könnyen siklik tova a víz színén,
birtoka átkozott a földön, nem tér a
szőlőkbe vivő útra.

1
Préd 3,17;
ApCsel
17,31;
Róm 2,5;
2
5Móz
19,14;
5Móz 27,17;
Péld 22,28;
Péld 23,10;
4
Péld 28,28;

9
Zsolt 94,6;
10
3Móz
19,13;
11
5Móz 25,4;
Jak 5,4;

14
Zsolt
10,8-9;
15
Zsolt 10,11;
Péld 7,7-10;
16
Jób 38,15;
Jn 3,20;

18
Zsolt 11,6;

Jób 24. 25. 26. 27.
19
Zsolt
49,15;

24
Jób 22,20;
Zsolt 1,4;
Zsolt
73,19-20;

19 Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, akik vétkeznek.
20 Elfelejti őt az anyaméh, féregnek
lesz édességévé, nem emlékeznek róla
többé, és összetörik az álnok mint a fa.
21 Meddő asszonyt ad neki aki nem
szül, akit özvegységében meg nem áld.
22 És az Ő hatalmas erejével elszedi
az erőseket; ha pedig valaki jól állna is,
nem bízhat az életében.
23 Biztonságot ad neki, hogy támaszkodjon, de szemei vigyáznak azok útjaira.
24 Kevéssé magasra emelkednek, egy
kevés idő és már nincsenek! Alásül�lyednek mint akárki, és elenyésznek;
és levágattatnak mint a búzakalász.
25 Vagy nem így van-e? Ki hazudtolhatna meg engem, és tehetné semmivé beszédemet?

4 Kivel beszélgettél, és kinek a szelleme jött ki belőled?
5 A halottak, és akik a víz alatt vannak,
megújíttatnak a te beszéded által.
6 Az alvilág meztelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.
7 Ő terjeszti ki északot az üregen, és a
semmin függesztette fel a földet.
8 Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy,
hogy a felhő alattuk meg nem hasad.
9 Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölé terítve.
10 Ő szab határt a víz színe fölé – a világosság és sötétség végéig.
11 Az egek oszlopai megrendülnek, és
haragja miatt megmozdulnak.
12 Erejével osztotta el a tengert, és bölcsességével megtöri a büszkeséget.
13 Szellemével ékesítette az egeket,
keze formálta a menekülő kígyót.
14 Íme, ezek az Ő útjainak részei, de
Bildád, Jóbot, aki az ő ártatlansá- milyen kicsi rész az, amit meghallunk
gáról sokat szólt, megfeddi és az Is- abból! Ám az Ő hatalmának mennyten méltóságát a mennyei teremtett lények dörgését ki érthetné meg?
drágalátos és csodálatos szépségét, fényességét egybeveti a gyarló ember állapotával.
Ebben a részben azt mondja Jób,
hogy mikor ő ártatlanságáról szól, ő
1 Felelt a Sukhból való Bildád, és nem szól hazugságot, és Istent hívja erre
bizonyságul. Azt is mondja, hogy a barámondta:
2 Rettenetes uralkodása van neki, és tai ítéletét nem hagyhatja és nem hagyja
békességben lakozik a magasságban. jóvá. Azután szól az istentelenek állapotá3 Van-e száma az Ő seregeinek, és kire ról, akik csak egy ideig szerencsések, de végül elvesznek.
nem kel fel az Ő világossága?
4 Hogyan lehetne igaz a halandó ember az Erős Isten előtt, hogyan lehet 1 Jób pedig folytatta az ő beszédét, és
tiszta aki asszonytól született?
mondta:
5 Nézd a holdat, az sem ragyogó, még 2 Él az Erős Isten, aki az én igazamat
a csillagok sem tiszták az Ő szemei elrejtette, és a Mindenható, aki keserűelőtt.
séggel illette az én lelkemet,
6 Mennyivel kevésbé a halandó, aki fé- 3 Hogy amíg az én szellemem bennem
reg, és az ember fia, aki hernyó?
van, és az Isten lehelete az én orromban;
Jób neveti és csúfolja Bildádot, aki 4 Ajkaim nem szólnak hamisságot, és
az Isten hatalmasságáról szólt, és nyelvem nem mond álnokságot!
többet szól az Isten hatalmasságáról és böl- 5 Távol legyen tőlem, hogy igazat adcsességéről, melyet megjelentetett a terem- jak nektek! Amíg meg nem halok, tötésben, és a teremtett állatok kormányzá- kéletességemből ki nem tagadom masában.
gamat.
6 Igazságomhoz ragaszkodom, róla
le nem mondok, az én szívem soha el
1 Jób pedig felelt, és mondta:
2 Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, nem veti azt.
7 Ellenségem lesz olyan mint a gonosz,
meggyámolítottad az erőtlen kart!
3 Bezzeg jó tanácsot adtál a bolond- és aki ellenem támad mint az álnok.
nak, és ami a fő dolog, igen megismer- 8 Mert micsoda reménysége lehet a
képmutatónak aki telhetetlenkedik,
tetted!
amikor az Isten elragadja az ő lelkét?
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25

27

4
Jób
4,17-19;
Jób
15,14-16;
5
Jób 15,15;
6
Jób 4,19;
Zsolt 22,7;

26

6
Zsolt
139,8;
Zsolt
139,11;
Péld 15,11;
Zsid 4,13;
7
Zsolt
104,2;
9
Jób 9,8;
Zsolt
104,2-3;
10
1Móz 1,9;
Jób 38,8;
Zsolt 33,7;
Zsolt
104,9;
Péld 8,29;
Jer 5,22;
12
2Móz
14,31;
Ésa 51,15;
13
Zsolt 33,6;
14
Péld 3,11;

3
1Móz 2,7;
Jób 33,4;

5
Jób
31,1-32;

6
Zsolt
18,20-23;

8
Mt 16,26;
Lk 12,20;

Jób 27. 28.
9
Jób 35,12;
Zsolt
18,42;
Zsolt 109,7;
Péld 1,28;
Péld 28,9;
Ésa 1,15;
Jer 14,12;
Ezék 8,18;
Mik 3,4;
Jn 9,31;
Jak 4,3;

13
Jób 20,29;
14
5Móz
28,41;
Hós 9,13;
15
Zsolt
78,64;

17
Péld 28,8;
Préd 2,26;

19
Zsolt 49,17;
20
Jób 15,21;
Jób 18,11;

23
1Sám
25,29;

9 Meghallja-e kiáltását az Erős Isten,
amikor nyomorúság jön rá?
10 Vajon gyönyörködteti-e magát a
Mindenhatóban; és segítségül hívja-e
az Istent minden időben?
11 Megtanítalak benneteket én, aki
az Erős Isten kezében vagyok; amik
a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el.
12 Íme, ti is mindnyájan látjátok: miért van hát, hogy hiábavalósággal hivalkodtok?!
13 Ez a gonosz ember osztályrésze az
Erős Istentől, és a kegyetlenek öröksége, melyet a Mindenhatótól vesznek:
14 Ha megsokasulnak is az ő fiai, a
kardnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem.
15 Maradékai dögvész miatt temettetnek el, és özvegyeik meg sem siratják.
16 Ha úgy halmozná az ezüstöt mint
a port, és mint a sarat, úgy sokasítaná
is ruháit:
17 Összeszerezheti ugyan, de az igaz
ruházza magára, az ezüstön pedig az
ártatlan osztozik.
18 Ha úgy építené házát mint a Göncöl, akkor is olyan lesz mint a csőszcsinálta kunyhó.
19 A gazdag meghal és nem temetik el;
felnyitja szemeit és íme nincs.
20 Rettegések üldözik mint az árvíz, és
éjjel ragadja el a forgószél.
21 Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről.
22 Nyilakat szór rá és nem kíméli; futva
kell futnia keze elől.
23 Az ő kezeivel kihányja őt, és kisüvöltik őt az ő lakhelyéből.

28

Azt mondja Jób ebben a részben,
hogy az emberek e világon sok és
nagy dolgoknak a végére járhatnak az ő
bölcsességük által, de az Isten bölcsességét soha semmiképpen az emberi okoskodás
nem tudja felfogni, és annak a végére járni, hanem az Ő bölcsességét az Isten csak
Ő maga tudja örök időktől fogva.
1 Bizony az ezüstnek bányája van, és
helye az aranynak ahol tisztítják.
2 A vasat a földből hozzák elő, a követ
pedig érccé olvasztják.
3 Határt vetett a sötétségnek, és minden tökéletes dolognak végére jár az
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ember; a sötétségnek és a halál árnyékának kövét is megkeresi.
4 Mikor a víz kiárad elhagyva lakóhelyét, a vizek, melyeket láb nem taposott: kimerülnek és elmennek az embertől.
5 Van olyan föld mely gabonát terem:
jóllehet alatta fel van forgatva mintha
tűz lenne;
6 Köveiben zafír található, porában pedig arany van.
7 Van ösvény amelyet nem ismer a sas,
sem a sólyom szeme nem látja azt.
8 Nem tudják azt büszke vadak, az
oroszlán sem lépked azon.
9 Kősziklára veti a kezét az ember, a hegyeket tövükből kiforgatja.
10 A sziklákat kétfelé hasítva patakokat bocsát át azokon, és minden drága
dolgot meglát a szeme.
11 Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza.
12 De a bölcsesség hol található, és az
értelemnek hol van a helye?
13 Halandó nem tudja felbecsülni azt,
nem található itt e földön élő emberek
között.
14 A mélység azt mondja: Nincs az
bennem; a tenger azt mondja: nálam
sincs.
15 Színaranyért meg nem szerezhető,
ára ezüsttel meg nem fizethető.
16 Nem becsülhető fel Ofir aranyával,
sem drága ónixszal, sem zafírral.
17 Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető.
18 Korall és gyöngy említeni sem való;
a bölcsesség ára drágább a rubinnál.
19 Nem ér fel vele Kús topáza, színarannyal sem mérhető össze.
20 A bölcsesség honnan jön tehát, és
hol van helye az értelemnek?
21 Rejtve van az minden élő szemei
előtt, az ég madarai elől is fedve van.
22 A pokol és halál azt mondják: Csak
hírét hallottuk füleinkkel!
23 Isten tudja annak útját, Ő ismeri annak helyét.
24 Mert Ő ellát a föld határaira, Ő mindent lát az ég alatt.
25 Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a
vizeket mértékre vette;
26 Mikor az esőnek határt szabott, és
mennydörgő villámoknak utat:

14
Jób 28,22;
15
Péld 3,14;
Péld 8,11;
Péld 8,19;
Péld 16,16;

19
Zsolt
19,11;
20
Jób 28,12;
22
Jób 28,14;
23
Péld 8,1;
Péld 8,13;
24
Zsolt
33,13-14;
25
Péld 8,29;

Jób 28. 29. 30.
28
Zsolt
111,10;
Péld 1,7;
Péld 9,10;

27 Akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt.
28 Az embernek pedig mondta: Íme,
az Úr félelme: az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való elszakadás.
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Megemlékezik Jób az ő régebbi állapotáról, szeretné ha valaki őt abba
visszahelyezné. Azután megemlékezik az
ő nagy méltóságáról, amelyben akkor volt,
amikor jól ment sora, és bizonyságot tesz
arról, hogy az ő tisztségében milyen nagy
istenfélelemmel járt, milyen nagy szeretettel, jóakarattal volt mindenkihez, és milyen
nagy igazsággal, személyválogatás nélkül
szolgáltatott mindenkinek igazságot.

6
5Móz
32,13;

12
Zsolt
72,12;
Péld 21,13;

14
Ésa 59,17;
Ef 6,14;
1Thessz
5,8;

1 Jób pedig folytatta az ő beszédét, és
mondta:
2 Óh, bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött
engem!
3 Mikor az Ő szövétneke fénylett fejem
fölött, és világánál jártam a sötétet;
4 Ahogy ifjúságom napjaiban voltam,
amikor Isten társasága volt hajlékomban!
5 Mikor még velem volt a Mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim;
6 Mikor útjaimat vajban mostam, és a
szikla olajpatakokat ontott mellettem;
7 Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon; a köztéren felállítottam székemet:
8 Ha megláttak az ifjak, félrevonultak,
az öregek is fölkeltek és álltak.
9 A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették.
10 A főemberek szava elnémult, és
nyelvük az ínyükhöz ragadt.
11 Mert amely fül hallott, boldognak
mondott engem, és amely szem látott,
bizonyságot tett felőlem.
12 Mert megmentettem a kiáltozó szegényt, és az árvát, akinek nem volt segítsége.
13 A veszni indult áldása szállt rám, az
özvegy szívét megörvendeztettem.
14 Az igazságot magamra öltöttem és
az is magára öltött engem; palást és
korona volt az én ítéletem.
15 A vaknak szeme voltam, és a sántának lába.
16 A szűkölködőknek atyjuk voltam,
az ismeretlennek ügyét is jól megvizsgáltam.

17 Az álnok zápfogait kitördeltem, és
fogai közül kiütöttem a prédát.
18 Azért azt gondoltam: fészkemben
halok meg, és mint a homok, megsokasodnak napjaim.
19 Gyökerem a víz mellett megszaporodik, és ágamon nyugszik meg a harmat.
20 Dicsőségem megújul velem, és íjam
erősebbé lesz kezemben.
21 Hallgattak és figyeltek rám, és elnémultak az én tanácsomra.
22 Az én szavaim után nem szóltak
többet, és harmatként hullt rájuk beszédem.
23 Mint az esőre, úgy vártak rám, és
szájukat tátották mint tavaszi záporra.
24 Ha rájuk mosolyogtam nem hitték
el, és arcom világosságát nem vetették le.
25 Mikor az ő útjukat választottam,
mint főember ültem ott; úgy laktam
ott mint király a hadseregben, mint aki
bánkódókat vigasztal.
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Ahogyan az előző részben az ő nagy
méltóságáról szól, úgy most panaszkodik, hogy alávaló, hitvány, megvetett,
emberek nevetségére és csúfoltatására van,
akik háborgatják őt. Végül a nagy nyomorúságáról panaszkodik és az Isten nem
hallgatja meg, nem szabadítja meg, noha ő
sok nyomorulttal jót tett, amiért Istentől e
világon minden jót várt volna.
1 Most pedig nevetnek rajtam akik fiatalabbak nálam, akiknek atyáit juhaim komondorai közé sem számláltam
volna.
2 Mire való lett volna nekem még kezük ereje is? mert elvesztették vénségüket!
3 Szükség és éhség miatt összeaszottak, akik a száraz, sötét, elpusztított és
elhagyatott helyre futnak.
4 Akik keserű füvet tépnek a bokor
mellett, gyökerek és fenyőmag az eledelük.
5 Az emberek közül kiűzik őket, úgy
kiáltanak rájuk mint a tolvajra.
6 A völgyek üregeiben laknak, és a
föld és sziklák hasadékaiban.
7 A bokrok között ordítanak, a csalánok alatt gyülekeznek.
8 Esztelen legények, sőt becstelen fiak,
akiket kivertek az országból.
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9 És most ezeknek lettem gúnydalává,
nekik lettem beszédtárgyuk!
10 Utálnak engem, messze távoznak
tőlem, és nem átallnak az arcomba
köpdösni.
11 Mert az íjam idegét elszakította, és
megnyomorított engem az Isten, azért
eleresztették előttem a zabolát.
12 Jobb felől ifjak támadnak ellenem,
gáncsot vetnek lábaimnak, és ösvényt
törnek felém, hogy megrontsanak.
13 Elrontják utamat, romlásomat öregbítik, melyből semmi hasznuk nincs.
14 Mint valami széles résen, úgy rontanak elő, pusztulás között hömpölyögnek ide.
15 Rettegések fordultak ellenem, mint
a szél, úgy üldözik lelkemet, boldogságom elmúlik mint a felhő.
16 Most azért önmagamért ontja ki
magát lelkem; nyomorúság napjai fognak meg engem.
17 Az éjszaka meglyuggatja bennem
csontjaimat, és inaim nem nyugszanak.
18 A sok erőlködés miatt elváltozott a
ruházatom; úgy szorít engem mint a
köntösöm gallérja.
19 A sárba vetett engem, hasonlóvá
lettem a porhoz és hamuhoz.
20 Kiáltok hozzád, de nem felelsz;
megállok és csak nézel rám!
21 Kegyetlenné változtál irántam; kezed erejével harcolsz ellenem.
22 Felemelsz a szélre, és arra helyezel
engem; és elolvasztod az életem.
23 Hiszen tudtam, hogy visszatérítesz
engem a halálba, és a minden élő gyülekező házába;
24 Bizonyára az Isten nem nyújtja ki
kezét a sírba, ha nyomorgatásuk idején
kiáltanának is.
25 Vagy nem sírtam-e azon akinek kemény napja volt; nem volt-e szomorú a
lelkem a szűkölködő miatt?
26 Bizony jót reméltem és rossz következett, világosságot vártam és homály
jött.
27 Beleim forrnak és nem nyugszanak; megrohantak engem a nyomorúság napjai.
28 Feketülten járok, de nem a nap hősége miatt; felkelek a gyülekezetben és
kiáltozom.
29 Atyjafiává lettem a sárkányoknak,
és társukká a struccmadaraknak.
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30 Bőröm feketülten hámlik le rólam, és
csontom elég a hőség miatt.
31 Hegedűm sírássá változott, sípom
pedig jajgatók szavává.

31
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Ebben a részben is bizonyságot tesz
Jób az ő ártatlan életéről, és azt
mondja, hogy ha nem az Isten törvénye
szerint élt, akkor még ennél is jobban büntesse meg őt. Ezután olyan személyt kér,
aki törvénykezik fölötte, mert ő ártatlan.

1 Szövetségre léptem szemeimmel, és
hajadonra mit sem ügyeltem.
2 És mi lett volna jutalmam Istentől felülről; vagy örökségem a Mindenhatótól a magasságból?
3 Vagy nem az istentelent illeti a romlás, és nem a gonosztevőt a veszedelem?
4 Vagy nem látta útjaimat, és nem
számlálta meg lépéseimet?
5 Ha hazugsággal jártam, vagy a lábam álnokságra sietett:
6 Az Ő igazsága mérlegével mérjen
meg engem, és megismeri Isten az én
ártatlanságomat!
7 Ha az én lépésem letért az útról és az
én lelkem szemeimet követte, vagy kezeimhez szenny tapadt:
8 Hadd vessek én és más egye meg, és
tépjék ki az én maradékaimat gyökerestől!
9 Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátom
ajtaján:
10 Az én feleségem másnak őröljön, és
mások hajoljanak rá.
11 Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn.
12 Mert tűz volna ez, amely pokolig
emésztene és minden jövedelmemet
tövestől kiirtaná.
13 Ha megvetettem volna az én szolgám és szolgálólányom igazát mikor
pert kezdtek ellenem:
14 Mitévő lennék, ha felkelne az Erős
Isten, és ha meglátogatna: mit felelnék
neki?
15 Nem az teremtette őt is, aki engem teremtett anyám méhében; nem
ugyanaz formált-e bennünket anyánk
ölében?
16 Ha a szegények kívánságát megtagadtam, és az özvegy szemeit epedni
engedtem;
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17 És ha falatomat egymagam ettem
meg, és az árva abból nem evett;
18 Hiszen ifjúságom óta, mint atyjánál
nevelkedett nálam, és anyám méhétől
kezdve vezettem őt!
19 Ha láttam a ruhátlant veszni indulni, és takaró nélkül a szegényt;
20 Hogyha nem áldottak engem az ő
ágyékai, és az én juhaim gyapjából fel
nem melegedett;
21 Ha az árva ellen felemeltem kezemet, mert láttam a kapuban az én segítségemet;
22 A lapockájáról essen ki a vállam, és
a forgócsontról szakadjon le karom!
23 Hiszen úgy rettegtem az Erős Isten
csapásától, és fensége előtt tehetetlen
voltam!
24 Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott
aranynak: Én bizodalmam!
25 Ha örültem azon, hogy nagy a gazdagságom, és hogy sokat szerzett az
én kezem;
26 Ha néztem a napot mikor fényesen
ragyogott, és imádtam, vagy a holdat,
az ég kerekségét,
27 És az én szívem titkon elcsábult, és
számmal megcsókoltam, vagy a kezem cselekedte:
28 Ez is bíró elé tartozó bűn volna,
mert így megtagadtam volna a magasságban lévő Erős Istent!
29 Ha örvendeztem az engem gyűlölő
nyomorúságán, és ugráltam örömömben, hogy azt baj érte;
30 (De nem engedtem, hogy szám vétkezzen azzal, hogy átkot kérjek az ő
lelkére!)
31 Ha nem mondták az én sátram cselédei: Van-e, aki az ő húsával jól nem
lakott?
32 (A jövevény nem hált az utcán, ajtóimat az utas előtt megnyitottam.)
33 Ha emberi módon eltitkoltam vétkemet, és magamhoz való szerelmemben elrejtettem álnokságomat:
34 Jóllehet erőszakot művelhettem
volna sokakon; azonban házam népe
megutálása megijesztett engem annyira, hogy elnémulnék és az ajtón sem
lépnék ki!
35 Óh, bárcsak volna valaki aki meghallgatna engem! Íme, ez a végszóm: a
Mindenható feleljen meg nekem; és az
én vádlóm írjon ellenem könyvet.

36 Bizony én azt a vállamon hordanám, és korona gyanánt a fejemre tenném!
37 Lépteim számát megmondanám
neki; mint egy fejedelem, úgy járulnék
hozzá!
38 Ha földem ellenem kiáltott és annak
barázdái együtt siránkoztak;
39 Ha annak termését fizetés nélkül ettem, vagy gazdájának lelkét kioltottam:
40 Búza helyett tövis teremjen és árpa
helyett konkoly! Itt végződnek a Jób
beszédei.

32

Miután Jób három barátja befejezte a beszédet, az ifjú Elihu előáll és
megdorgálja Jób barátait, mert nem tudtak Jóbnak megfelelni és a száját bedugni.
Kéri Elihu, hogy hallgassák meg őt, és engedjék meg neki, hogy hízelgés nélkül beszélhessen.

1 Miután ez a három ember megszűnt
felelni Jóbnak, mivel ő igaz volt önmaga előtt:
2 Haragra gerjedt Elihu, a Barakeél fia,
aki Búztól való volt, a Rám nemzetségéből. Jób ellen gerjedt föl haragja, mivel az igazabbnak tartotta magát Istennél.
3 De felgerjedt haragja az ő három barátja ellen is, mivelhogy nem találták
el a feleletet, mégis kárhoztatták Jóbot.
4 Elihu azonban várakozott a Jóbbal
való beszéddel, mert azok öregebbek
voltak nála.
5 De mikor látta Elihu, hogy nincs felelet a három férfi szájában, akkor fölgerjedt a haragja.
6 És felelt a Búztól való Elihu, Barakeél
fia, és mondta: Napjaimra nézve én
még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és
féltem tudatni veletek véleményemet.
7 Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcsességet az
évek sokasága!
8 Pedig a szellem az az emberben és
a Mindenható ihletése, ami bölcsességet ad!
9 Nem a nagyok a bölcsek, és nem a
vének értik az ítéletet.
10 Azt mondom azért: Hallgass rám,
hadd tudassam én is értelmemet!
11 Íme én végigvártam beszédeiteket,
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figyeltem értelmeteket amíg szavakat
keresgéltetek.
12 Igen ügyeltem rátok, és íme Jóbot
egyikőtök sem cáfolta meg, sem beszédére meg nem felelt.
13 Ne mondjátok azt: Bölcsességre találtunk, de csak az Erős Isten győzheti
meg őt, és ember nem!
14 Mivel ellenem nem intézett beszédet, nem is a ti beszédeitekkel válaszolok hát neki.
15 Megzavarodtak és nem feleltek többé, kifogyott belőlük a szó.
16 Vártam, de nem szóltak, csak álltak
és nem feleltek többé.
17 Hadd feleljek hát én is az én részemről, én is megmutatom az én értelmemet!
18 Mert tele vagyok beszéddel; unszolgat engem a bennem lévő szellem.
19 Íme bensőm olyan mint az új bor,
amelynek nyílása nincs; ahogyan az új
tömlők, csaknem szétszakad.
20 Szólok tehát, hogy levegőhöz jussak; felnyitom ajkaimat és felelek.
21 Nem leszek személyválogató senki iránt; nem hízelgek egy embernek
sem;
22 Mert én nem tudok hízelegni; ha
csak kicsit is élnék azzal, könnyen elszólíthatna engem a Teremtőm!

33

Elihu elkezd beszélni, és biztatja Jóbot az Istennel való szabad vitatkozásra. Először megfelel Jóbnak azért,
mert ő igaznak mondja magát és Istent vádolja. Másodszor, felel arra, hogy Istenre
haragszik aki nem felel neki, pedig Isten felel és szól, sokszor látás által, nyomorúságok által. Az Ő követei által is szól a nyomorúságba esett ember nagy hasznára.

1 Azért halld csak meg az én szavaimat Jób, és vedd füledbe minden beszédemet!
2 Íme megnyitom már a számat, és
szól a nyelvem a számban.
3 Az én szívem igazságát, és az én ajkaim értelmét az én beszédeim nyilván kijelentik.
4 Az Erős Isten Szelleme teremtett engem, és a Mindenható lehelete adott
nekem életet.
5 Ha tudsz, válaszolj meg; készülj fel,
és állj ellenem!
6 Íme én a te beszéded szerint Erős Is548

ten képében vetekedem; pedig sárból
formáltattam én is.
7 Íme a tőlem való félelem meg ne háborítson; nem lesz súlyos rajtad a kezem.
8 Csak az imént mondtad fülem hallatára, hallottam a beszéd hangját:
9 Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül;
mocsoktalan vagyok, nincs bennem
bűn.
10 Íme vádakat talál ki ellenem, ellenségének tart engem!
11 Béklyóba veti lábaimat, és őrzi minden ösvényemet.
12 Íme ebben sem vagy igaz, azt felelem neked, hogy nagyobb az Isten az
embernél!
13 Miért perelsz vele? Azért, mert nem
felel az Ő dolgairól?
14 Hiszen szól az Erős Isten egyszer
vagy kétszer is, de nem érti az ember!
15 Álomban, éjjeli látomásban, mikor
mély álom száll az emberre, és mikor
ágyasházukban szenderegnek;
16 Akkor megjelenti az emberek fülében, és megpecsételi az Ő tanítását.
17 Hogy elhagyja az ember az ő cselekedeteit, és kivegye a kevélységet az
emberből.
18 Visszatartja lelkét a romlástól, és
életét, hogy azt ne járja át fegyver.
19 Fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában, és csontjai sokaságát erős
kínnal.
20 Úgy, hogy az élete undorodjon az
ételtől, és lelke az ő kedves ételétől.
21 Húsa szemlátomást aszik le róla;
csontjai, amelyeket látni nem lehetett,
kiülnek.
22 És lelke közeleg a sírhoz, és élete a
halálhoz.
23 Ha van mellette magyarázó angyal,
egy az ezer közül, hogy az emberrel
tudassa igazságát;
24 És az Isten könyörül rajta, és azt
mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne
szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!
25 Akkor hústeste megújul, erőtől
duzzad, újra kezdi ifjúsága napjait.
26 Imádkozik Istenhez, és Ő jó kedvvel fogadja, hogy az Ő színét nézhesse
nagy örömmel, és megadja az embernek az ő igazságát.
27 Az embereket nézve ezt mondja:
Vétkeztem és az igazat elferdítettem,
de ez nekem nem használt;
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28 Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és az életem a világosságot nézi.
29 Íme, mindezt az Erős Isten sokszor
cselekszi az emberrel,
30 Hogy megmentse lelkét a sírtól,
hogy világítson az élet világosságával.
31 Figyelj Jób, és hallgass meg engem;
hallgass, hadd szóljak!
32 Ha van mit mondanod, cáfolj meg;
szólj, mert igen kívánnálak téged megigazítani.
33 Ha pedig nincs, hallgass meg engem, hallgass és megtanítalak téged a
bölcsességre!

34

Elihu Istent oltalmazza Jób ellen,
mert magát ártatlannak, Istent pedig hamisnak mondta, mert az ő nyomorúságát annyira megsokasította. Oltalmazza
Elihu az Istent, hogy nincs benne hamisság, mert Ő büntetője a hamisságnak, mert
teremtő és mind e világnak gondviselője és
igazgatója. Nem lehet ezért, hogy benne
hamisság van. Tanácsot is ad Jóbnak, hogy
ne vádolja Istent, hanem inkább térjen meg
hozzá, ismerje meg bűneit, könyörögjön Istennek, aki őt méltán ostorozza.
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1 És szólt Elihu, és mondta:
2 Halljátok meg, bölcsek, az én szavaimat, és ti, tudósok, hajtsátok hozzám
füleiteket!
3 Mert a fül próbálja meg a szót, ahogy
az íny kóstolja meg az ételt.
4 Válasszunk magunknak vetekedésre
való dolgot, és értsük meg magunk között, mi a jó.
5 Mert Jób azt mondta: Igaz vagyok,
de Isten az én ügyemet elhalasztotta.
6 Az én ügyem felől hazudnék? halálos nyíl talált ok nélkül!
7 Melyik ember olyan mint Jób, aki is�sza a csúfolást mint a vizet.
8 És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel
jár?
9 Mert azt mondja: Nem használ az az
embernek, ha Istennel akar járni.
10 Azért ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen az Erős
Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
11 Mert cselekedetei szerint fizet az
embernek, és mindenki az ő útja szerint találja meg amit keres.
12 Bizonyára az Erős Isten nem cse-

lekszik gonoszságot, a Mindenható el
nem ferdíti az ítéletet!
13 Kicsoda bízta rá a földet, és ki rendezte az egész világot?
14 Ha szívét vetné az emberre, és annak szellemét és lehelését magához
vonná:
15 Minden hústest egyaránt meghalna,
és az ember porrá lenne.
16 Ha tehát van értelmed, halld meg
ezt, és hajtsd a füledet beszédeim szavára!
17 Bekötözi-e még azt is, aki gyűlöli az
igaz ítéletet? Vagy az ellenállhatatlan
igazat kárhoztathatod?
18 Aki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
19 Aki a fejedelmek személyét nem válogatja, és a gazdagot a szegény fölé
nem helyezi, mert mindnyájan az Ő
kezének munkája.
20 Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek,
a hatalmas is eltűnik kéz nélkül!
21 Mert Ő mindenkinek az útját szemmel tartja, és minden lépését jól látja.
22 Nincs olyan sötétség, és nincs olyan
árnyéka a halálnak, ahová elrejtőzhetne a gonosztevő;
23 Mert nem kárhoztatja az embert abban amit nem cselekedett, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
24 Megrontja a hatalmasokat vizsgálat
nélkül, és másokat állít helyükbe.
25 Így felismeri cselekedeteiket, és
mindjárt megrontatnak, mihelyt elvette a sötétséget.
26 Gonosztevőként tapossa meg őket
mindenki láttára.
27 Mivel eltávoztak tőle és semmi útjait nem követték,
28 Hogy a szegény kiáltását hozzájuk
juttatja, és Ő a nyomorultak kiáltását
meghallja.
29 Ha Ő nyugalmat ad, ki háborgathat? Ha elrejti arcát a nép elől, vagy
egy ember elől, ki mer ellene támadni?
30 Hogy képmutató ember ne uralkodjon, és ne legyen tőre a népnek.
31 Bizony az Erős Istenhez így való
szólni: Elszenvedtem, nem leszek
rossz többé;
32 Amit át nem látok, arra Te taníts
meg engem; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
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2Krón 16,9;
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Zsolt
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Péld 5,21;
Péld 15,3;
Jer 16,17;
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139,12;
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Zsolt 28,5;
Ésa 5,12;
28
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Jób 34. 35. 36.
33 Vagy szerinted fizessen csak azért,
mert ezt megveted, és hogy te szabd
meg és nem én? Nos, mit tudsz?
Mondd!
34 A bölcs emberek tudom, hogy velem egyeznek, és a bölcs rám hallgat.
35 Jób tudatlanul szól, és szavait esztelenül szólja.
36 Óh, bárcsak megpróbáltatna Jób
mindaddig, amíg meg nem győzik,
amiért úgy felel mint az álnok emberek!
37 Mert vétkéhez istentelenséget rakna, csapkodna közöttünk, és az Erős
Isten ellen való káromlását sokasítaná.

nál inkább tanít, és bölcsebbekké tesz
az ég madarainál?
12 Akkor azután kiálthatnak, de Ő
nem felel a gonoszok kevélysége miatt;
13 Mert az Erős Isten meg nem hallgatja a hiábavalóságot, a Mindenható
nem tekint arra.
14 Hátha még azt mondod: Nem visel
rám gondot. Az ítélet azért legyen előtte, és reménységedet vesd Őbenne.
15 Most pedig, mivel nem látogat meg
téged haragjában; azért Jób nem is igen
tudja kegyelmességét:
16 Azért tátja fel Jób hiábavalóságra a
száját, és szaporítja a szót értelem nélJóbot ebben a részben is vádol- kül.
ja Elihu, hogy magát ártatlannak
mondja, és az ilyen káromló beszédekkel a
Azt mondja Elihu ebben a részben,
magasságos egekben lakozó Istennek semhogy noha az Isten a gonoszokat
mit nem árt, hanem csak magának. Má- megbünteti, azonban a hívekhez kegyelmes
sodszor azt mondja, hogy a nyomorúság- az Isten, és noha meglátogatja őket nyomoban kiáltó embert meg nem hallgatja, ha rúsággal és megterheli, de a végére jól lesz
az az Istent meg nem ismeri, sokkal inkább dolguk, nem úgy mint a képmutatóknak.
nem hallgattatik meg a káromló. Inti ezért Jóbnak is ezért azt mondja, hogy ha megJóbot, hogy az ítéletet hagyja az Istenre, és alázza magát, megszabadítja Isten. De vábízzon az Istenben, ne fárassza magát ha- dolja Jóbot, hogy Istent ingerli és haragját
szontalan beszédekkel.
gerjeszti. Másfelől inti, hogy ne vádolja Istent hamissággal, és intéseit szépen megindokolja.
1 Tovább is felelt Elihu, és mondta:
2 Azt gondolod igaznak amit mondtál: Az én igazságom nagyobb mint az 1 És Elihu folytatta, és mondta:
Erős Istené?
2 Várj még egy keveset, majd felvilá3 Hogyha ezt mondod: Mit használ ne- gosítalak, mert az Istenért még van mit
ked, és mi lesz belőle a hasznom, ha az mondanom.
én bűnöm meg van bocsátva?
3 Tudásomat messziről veszem, és iga4 Megadom rá neked a feleletet, és ba- zat adok az én Teremtőmnek.
rátaidnak veled együtt.
4 Mert az én beszédem bizonyára nem
5 Tekints az égre és lásd meg; és nézd hamis; és az én értelmemben tökéletes
meg a fellegeket, milyen magasan van- leszek előtted.
nak feletted!
5 Íme az Erős Isten hatalmas, mégsem
6 Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; utál meg; hatalmas az Ő Szellemének
ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz ereje.
neki?
6 Nem tartja meg az istentelen életét,
7 Ha igaz vagy, mit adsz neki, vagy de a szegénynek igaz törvényt tesz.
mit kap a te kezedből?
7 Nem veszi le szemeit az igazról, sőt
8 Az olyan embernek árt a te gonosz- a királyok mellé, a trónba ülteti őket
ságod, mint te vagy, és igazságod az örökre, hogy felmagasztaltassanak.
ilyen ember fiának használ.
8 És ha béklyókba veretnek, és fogva
9 A sok erőszak miatt kiáltoznak; jaj- tartatnak a nyomorúság kötelein:
gatnak a hatalmasok karja miatt;
9 Tudtukra adja cselekedetüket, és vét10 De egy sem mondja: Hol van Isten, keiket, hogyha elhatalmasodtak rajtuk.
az én Teremtőm, aki hálaénekre indít 10 Megnyitja füleiket a feddődésnek és
éjszaka;
megparancsolja, hogy térjenek meg a
11 Aki minket a földi oktalan állatok- vétekből:
11 Ha engednek és szolgálnak neki,
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102,13;
Ésa 63,16;
JSir 5,19;
Dán 6,26;
Zsid 1,12;

napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben.
12 Ha pedig nem engednek, fegyverrel veretnek át, és tudatlanságban múlnak ki.
13 De a képmutató szívűek haragot
táplálnak, nem kiáltanak mikor megkötözi őket.
14 Azért ifjúságukban hal meg az ő lelkük, és életük a paráznákéhoz hasonló.
15 A nyomorultat megszabadítja az ő
nyomorúságától, és a szorongattatásban megnyitja fülüket.
16 Téged is kiszabadítana az ínség torkából tág mezőre, ahol nincs szorultság, és asztalod étke kövérséggel lenne rakva;
17 De ha gonosz ítélettel vagy tele, úgy
utolér az ítélet és igazság.
18 Minthogy buzgó haragja van rajtad, megostorozva téged, el ne vessen
magától: mert a nagy váltságdíj téged
meg nem szabadít.
19 Ad-e valamit a te gazdagságodra?
Sem aranyra, sem semmiféle erőfeszítésre!
20 Ne kívánd az éjszakát, amely népeket mozdít ki helyükből.
21 Vigyázz, ne tekints az álnokságra, hogy a nyomorúság helyett azt válaszd.
22 Íme, milyen fenséges az Erős Isten
az Ő erejében; kicsoda az, aki úgy tanítson mint Ő?
23 Kicsoda szabta meg az ő útjait, vagy
ki mondhatja azt: Álnokságot cselekedtél?
24 Emlékezz azért, hogy magasztald
az Ő cselekedetét, amelyet az emberek
jól látnak!
25 Minden ember azt szemléli; a halandó távolról is látja.
26 Íme az Erős Isten fenséges, mi nem
ismerhetjük őt! esztendeinek száma
sem nyomozható ki.
27 Hogyha magához szívja a vízcseppeket, ködéből mint eső cseperegnek
alá,
28 Amelyet a fellegek özönnel öntenek,
és sok emberre hullatnak le.
29 De értheti-e valaki a felhők szétoszlását, az Ő sátra zúgását?
30 Íme szétterjeszti rajta az Ő világosságát, és befedi a tenger gyökereit.

31 Mert ezek által ítéli meg a népeket,
ad eledelt bőségesen.
32 Kezeivel befedi a világosságot, és
kirendeli a könyörgő emberért.
33 Az Ő dörgése ad hírt felőle, mint a
barom a közeledő viharról.
34 Ezért remeg az én szívem, és csaknem kiszökik helyéből.
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Elihu mégis bizonyítja az Isten hatalmasságát, mindenhatóságát, bölcsességét és irgalmasságát az olyan dolgokból, melyeket az Isten cselekszik az
egekben, mint a mennydörgések, villámlások, esők, szelek, hogy mindezekből megismerve Jób az ő erőtlenségét, megtérjen az
Istenhez.

1 Halljátok meg figyelmesen hangjának dörgését, és a zúgást amely az Ő
szájából kijön!
2 Az egész ég alatt szétereszti azt, és
villámát is a föld széléig.
3 Utána hang zendül, az Ő fenségének
hangjával mennydörög, és nem tartja
vissza azt, ha szava megzendült.
4 Az Erős Isten az Ő szavával csodálatosan mennydörög, és nagy dolgokat
cselekszik úgy, hogy nem érthetjük.
5 Mert azt mondja a hónak: Ess le a
földre! És a záporesőnek és a zuhogó
zápornak: Szakadjatok.
6 Minden ember kezét lepecsételi,
hogy megismerje minden halandó az
Ő műveit.
7 Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad.
8 Rejtekéből előjön a forgószél, és az
északi szélből a fagy.
9 Az Erős Isten lehelete által támad a
jég, és szorul össze a víz szélessége.
10 Majd nedvességért fárasztja a felleget, és villáma áttöri a borulatot.
11 És az körös-körül forog az Ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék a
föld kerekségének színén, amit parancsol nekik.
12 Vagy ostorul, vagy a földnek ha
kell, vagy áldásul juttatja azt.
13 Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és
gondold meg az Erős Isten csodás cselekedeteit.
14 Megtudod-e, mikor rendeli azt rájuk az Isten, hogy villanjon az Ő felhőjének villáma?
15 Tudod-e, hogy hogyan lebegnek a
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felhők, vagy a tökéletes tudás csodáit érted-e?
16 Hogyan melegszenek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?
17 Vele együtt terjesztetted-e ki az egeket, amely szilárd mint az öntött tükör?
18 Mondd meg nekünk, mit szóljunk
neki? A sötétség miatt semmit sem
kezdhetünk.
19 Elbeszélik-e neki, ha szólok? Ha elmondaná valaki: bizony megemésztetne!
20 Noha nem nézhetnek a napra, mikor az egeken ragyog, melyeket az átmenő szél megtisztított.
21 Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten dicsősége félelmetes.
22 Mindenható, akit meg nem foghatunk; nagy az Ő hatalma, de az Ő igaz
ítéleteinek és igazságának nagysága
szerint nem bünteti az embert.
23 Azért rettegjék Őt az emberek; nem
nézi a bölcsek személyét.
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Itt már az Isten maga áll elő, és
meggyőzi Jóbot az Ő hatalmasságáról, mindenhatóságáról, bölcsességéről és
jóvoltáról, az Ő teremtéséről, mind a hétköznapi, egyszerű, és mind a nagyszerű,
kiváló gondviseléséről és igazgatásának bizonyságaival, mely gondviseléséből az Isten mind a mennyben, a földön, a tengerben és mélységben lévő állatokat igazgatja.

2
Jób 42,3;

4
Péld 8,29;

8
1Móz 1,9;
Jób 26,10;
Zsolt 33,7;
Zsolt
104,9;
Péld 8,29;
Jer 5,22;

1 Majd felelt az ÚR Jóbnak a forgószélből, és mondta:
2 Ki az aki tudatlan beszéddel elhomályosítja az Isten tanácsát?
3 Nosza övezd fel derekadat mint egy
férfi, és amit kérdezek tőled, mondd
meg nekem!
4 Hol voltál mikor fundamentumot
vetettem a földnek? Mondd meg, ha
tudsz valami értelmet!
5 Ki határozta meg mértékeit, ugyan
tudod-e; vagy ki húzta el felette a mérőzsinórt?
6 Min állnak az ő alsó fundamentumai,
vagy ki vetette fel szegletkövét;
7 Mikor együtt örvendeztek a fényes
csillagok, és Isten minden fiai vigadoztak?
8 És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert,
ami kifolyna mint gyermek az anyaméhből?
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9 Mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt?
10 Mikor az én rendeletem szerint
megszakítottam érte a földet, és zárat
és ajtókat vetettem elé:
11 És azt mondtam: Eddig gyere és ne
tovább; ez itt ellenáll kevély habjaidnak!
12 Parancsoltál-e a reggelnek amióta
megvagy? Kimutattad-e a hajnal helyét?
13 Hogy megragadja a föld széleit, mikor lerázatnak róla a gonoszok.
14 Hogy átváltozzon mint a megpecsételt agyag, és előálljon mint egy ruhában.
15 Hogy eltiltsák az istentelenektől az
ő világosságukat, és a fölemelt hatalom összetörjön?
16 Bementél-e a tenger forrásáig, bejártad-e a mélység fenekét?
17 Megnyittattak-e neked a halál kapui; láttad-e a halál árnyékának kapuit?
18 Áttekintetted-e a föld szélességét,
mondd meg, ha mindezt jól tudod.
19 Melyik út visz oda ahol a világosság
lakik, és a sötétségnek hol van a helye?
20 Mikor ezeket mind az ő határukig
megtudod, és megérted házuk ösvényeit.
21 Tudod te ezt, hiszen már akkor
megszülettél; napjaid száma nagy!
22 Eljutottál-e a hó tárházához; vagy
láttad-e a jégeső kincseit?
23 Amit fenntartottam a nyomorúság
idejére, az ütközet és háború napjára?
24 Melyik úton oszlik szét a világosság, melyből a keleti szél lesz a földön?
25 Ki osztott az áradásnak csatornát,
és utat a mennydörgő villámnak?
26 Hogy aláessen az ember nélkül való
földre, a pusztaságra, ahol senki sincs;
27 Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy zsenge füvet sarjasszon?
28 Van-e atyja az esőnek, és ki szülte a
harmat cseppjeit?
29 Kinek a méhéből jött elő a jég, és az
ég daráját kicsoda szülte?
30 Mintegy kő alá rejtetnek el a vizek,
mikor a mélység színe befagy.
31 Összekötheted-e a Fiastyúk szálait;
az Orion köteleit megoldhatod-e?
32 Előhozhatod-e az égen a tizenkét jegyet az ő idejükben, vagy a Göncölszekeret forgathatod-e fiával együtt?
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33 Ismered-e az ég törvényeit, vagy itt
e földön az ő birodalma felől meghatározhatsz-e valamit?
34 Felemelheted-e szavadat a felhőig,
hogy a vizek bősége beborítson téged?
35 Kibocsáthatod-e a villámokat, hogy
elmenjenek, vagy mondják-e neked: Itt
vagyunk?
36 Ki helyezett bölcsességet az ember
szívébe, vagy ki adott az elmének értelmet?
37 Ki számlálta meg a felhőket bölcsességgel, és ki üríti ki az ég tömlőit;
38 Mikor a por híg sárrá változik, és a
göröngyök összetapadnak?
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Ugyanúgy, mint az előző részben,
Isten itt is megmagyarázza az Ő
csodálatos dolgait, melyeket cselekszik a
teremtett állatokban, Jóbot az Isten és az
ő saját maga ismeretére fordítja, hogy el ne
vesszen az ő bűneiben.

1
Zsolt
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3
Zsolt 147,9;
Mt 6,26;
4
Zsolt 29,9;

9
Jób 24,5;
Jer 2,24;

1 Vadászol-e prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét
kielégíted-e,
2 Mikor meglapulnak tanyáikon, és a
bokrok közt lesben vesztegelnek?
3 Ki szerez a hollónak eledelt, mikor a
fiai az Erős Istenhez kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniük?
4 Tudod-e a kőszáli zergék ellésének
idejét; vigyáztad-e a szarvasok fajzását?
5 Megszámláltad-e a hónapokat,
ameddig vemhesek; tudod-e az ellésük idejét?
6 Csak összegörnyednek, megszülik
magzataikat, hogy vajúdásaiktól megszabaduljanak.
7 Fiaik gyarapodnak, a legelőn nagyra
nőnek, elszélednek és nem térnek vis�sza hozzájuk.
8 Ki bocsátotta szabadon a vadszamarat, ki oldozta el e szamár kötelét,
9 Amelynek házául a pusztát rendeltem, és lakóhelyéül a sósföldet?
10 Kineveti a városbeli sokadalmat,
nem hallja a hajcsár kiáltozását.
11 A hegyeken szedeget, az ő legelőjén
felkeres mindenféle zöld gazt.
12 Akar-e szolgálni neked az orrszarvú? Vagy alszik-e a jászolodnál?
13 Odakötheted-e az orrszarvút a
szántáshoz kötelénél fogva? Vajon boronálja-e utánad a völgyeket?

14 Bízhatsz-e benne, mivelhogy nagy
az ereje, és ráhagyhatod-e munkádat?
15 Hiszed-e róla, hogy behordja vetésedet, és szérűdre betakarítja?
16 A páváknak szép szárnyat; a gólyának, vagy a struccmadárnak tollat és
szárnyat adhatsz-e te?
17 Amelyik a földön hagyja tojásait, és
a porral költeti ki!
18 És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja,
és a mezei vad eltaposhatja azokat.
19 Fiaival olyan keményen bánik,
mintha nem is az övéi volnának; nem
bánja, ha fáradsága kárba vész;
20 Mert Isten elfeledtette vele a bölcsességet, értelmet pedig nem adott
neki.
21 De hogyha nekiiramodik, kineveti a
lovat és lovasát.
22 Te adsz-e erőt a lónak, vagy nyakát
dörgő nyerítéssel te ruházod-e fel?
23 Elijesztheted-e mint a sáskát? Orrának tüsszögése félelmetes!
24 Lábai vermet ásnak, örül erejének, a
fegyver elé rohan.
25 Neveti a félelmet; nem remeg, nem
fordul meg a fegyver elől;
26 Noha ellene zúgnak a tegez nyilai,
ragyog a kopja és a dárda:
27 Tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll veszteg ha trombita
zeng.
28 A trombitaszóra nyerítéssel felel;
messziről megneszeli az ütközetet, a
vezérek lármáját és a csatazajt.
29 A te értelmed miatt van-e, hogy az
ölyv repül, és kiterjeszti szárnyait dél
felé?
30 A te rendelésedre száll-e fent a sas,
és rakja fészkét a magasban?
31 A kősziklán lakik és tanyázik, a
sziklák párkányain és erősségében.
32 Onnan kémlel ennivaló után, mes�szire ellátnak szemei.
33 Fiai vért szívnak, és ahol dög van,
mindjárt ott terem.
34 Szólt továbbá az ÚR Jóbnak, és
mondta:
35 Bölcs dolog-e a Mindenható ellen
tusakodni? Erre feleljen meg aki Istennel feddődik!
36 És szólt Jób az ÚRnak, és mondta:
37 Íme én parányi vagyok, mit feleljek
neked? Kezemet a számra teszem.
38 Egyszer szóltam, de már nem szólok, vagy kétszer, de nem teszem többé!
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Jób 40. 41.

40

Isten nem elégszik meg azzal, hogy
az előző részben Jób alázatosságot
mutat, hanem azt akarja, hogy vallást tegyen az Isten hatalmáról, amelyre Isten
akarja őt vinni ebben a részben egy bizonyítékkal, a nagy oktalan behemót teremtésével.

3
Zsolt 51,6;
Róm 3,5-6;

1 Ekkor szólt az ÚR Jóbnak a forgószélből, és mondta:
2 Övezd fel derekadat mint férfi; én
kérdezlek, te pedig mondd meg nekem!
3 Vagy te semmivé teheted-e az én ítéletemet; kárhoztathatsz-e te engem
azért, hogy te igaz légy?
4 És van-e ugyanolyan karod, mint az
Erős Istennek, mennydörgő hangon
szólsz-e, mint ő?
5 Ékesítsd csak fel magad méltósággal
és magassággal, ruházd fel magad dicsőséggel és ékességgel!
6 Öntsd ki haragod tüzét, és láss meg
minden kevélyt, és alázd meg őket!
7 Láss meg minden kevélyt és törd
meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le!
8 Rejtsd el őket együtt a porba, arcukat
kösd be mélységes sötéttel:
9 Akkor én is dicsőítelek, hogy megtarthat téged a te jobb kezed!
10 Nézd csak a behemótot amelyet én
teremtettem, ahogyan téged is, fűvel él
mint az ökör!
11 Nézd csak az erejét az ő ágyékában,
és az ő erősségét hasának izmaiban!
12 Kiegyenesíti farkát mint valami
cédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak.
13 Csontjai érccsövek, lábszárai mint a
vasrudak.
14 Az Erős Isten alkotásainak remeke
ez, az ő teremtője adta meg neki fegyverét.
15 Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik.
16 Lótuszfák alatt heverész, a nádak és
mocsarak búvóhelyein.
17 Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, és
körülveszik őt a folyami fűzfák.
18 Ha árad is a folyó, nem siet; véli,
hogy a Jordán vizét szájával felszívhatja.
19 Megfoghatják-e őt szemei láttára,
vagy átfúrhatják-e az orrát tőrökkel?!
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Ebben a részben a tengerben élő
nagy leviatánt hozza elő Isten
Jóbnak, és annak természetéből, nagy erejéből vett bizonyítékkal bizonyítja az Ő hatalmasságát.

1 Kihúzhatod-e a leviatánt horoggal,
leszoríthatod-e a nyelvét kötéllel?
2 Húzhatsz-e horgot az orrába, az állát
szigonnyal átfúrhatod-e?
3 Eléd járul-e sok könyörgéssel, vagy
szól-e hozzád sima beszédekkel?
4 Köt-e veled szövetséget, hogy fogadd őt örökös szolgádul?
5 Játszhatsz-e vele, ahogy egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-e?
6 Szerezhetnek-e érte lakodalmat a halászok? és darabolhatják-e őt a vevőknek?
7 Tele rakhatod-e nyársakkal a bőrét,
vagy szigonnyal a fejét?
8 Vesd rá a kezedet, és soha többé nem
teszed azt, és megemlékezel a vele való
hadakozásról.
9 Íme, az ő reménykedése hazug; puszta látása is halálra ijeszt!
10 Nincs olyan merész aki őt felverje.
Ki az hát, aki előttem megállhatna?
11 Ki adott nekem előbb, hogy azt vis�szafizessem? Ami az egész ég alatt
van, mind az enyém!
12 Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának
szépségét.
13 Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két
sor foga közé kicsoda hatol be?
14 Ki nyitotta fel arca ajtajait? Fogsorai
körül rémület lakik!
15 A teste mintegy erős pajzs, összetartva mintegy szorító pecséttel.
16 Egyik szorosan a másikhoz lapul,
hogy levegő se megy közé.
17 Egyik a másikhoz tapad, egymást
tartják, egymástól elszakíthatatlanok.
18 Tüsszentése fényt sugároz ki, és
szemei mint a hajnal szempillái.
19 A szájából szövétnekek jönnek ki, és
tüzes szikrák omlanak ki.
20 Orrlyukaiból füst lövell elő, mint a
forró fazékból és üstből.
21 Lehelete meggyújtja a holt szenet,
és a szájából láng lövell elő.
22 Nyakszirtjén az erő tanyázik, és
előtte örül a bánat.
23 Hústestének részei egymáshoz ta-

11
2Móz 19,5;
5Móz 10,14;
Zsolt 24,1;
Zsolt
50,12;
Róm 11,35;
1Kor 10,26;
1Kor 10,28;

Jób 41. 42.
padtak; önmagában kemény, és nem
izeg-mozog.
24 Szíve kemény mint a kő, olyan kemény mint az alsó malomkő.
25 Hogyha felkel, a hősök is remegnek; ijedtükben veszteg állnak.
26 Ha fegyver éri is, nem áll meg benne; legyen bár dárda, kopja vagy páncél.
27 Annyiba veszi a vasat mint a pozdorját, az acélt mint a korhadt fát.
28 A nyíl vesszője el nem űzi őt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.
29 Pozdorjának tartja a buzogányütést
is, és kineveti a bárd suhogását.
30 Mint a hegyes cserepek, úgy vannak alatta a kövek; és hegyes állatokat
terít maga alá az iszapban.
31 Felforralja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény.
32 Maga után világos ösvényt hagy,
azt hinné valaki, hogy megőszült a tenger.
33 Nincs e földön hozzá hasonló, amely
úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.
34 Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett.
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Jób megvallja az Isten méltóságát, és az ő tudatlanságát, taníttatni akarja magát Istentől, bizonyságot téve
az ő megtéréséről. Megfeddi Isten Jób barátait, és megtanítja azokat hogyan engeszteljék meg őt. Isten sokkal jobban megáldja
Jóbot, mint azelőtt.

3
Jób 38,2;
Zsolt 40,6;
Zsolt
131,1;

5
4Móz
12,6-8;

1 Jób pedig felelt az ÚRnak, és mondta:
2 Tudom, hogy Te mindent megtehetsz, és senki el nem fordíthat téged
attól amit elgondoltál.
3 Azt mondod: Kicsoda az, aki az én
tanácsomat tudatlanul elrejti? Megvallom azért, hogy nem értettem; csodadolgok ezek nekem, és fel nem foghatom.
4 Hallgass meg, kérlek, amikor szólok;
és amit kérdezek tőled, mondd meg
nekem!
5 Fülem hallásával hallottam felőled,
most pedig szemeimmel látlak téged.

6 Ezért utálom magamat, és bánom a
porban és hamuban!
7 Miután pedig ezeket a szavakat
mondta az ÚR Jóbnak, szólt az ÚR a
Témánból való Elifáznak: Haragom
felgerjedt ellened és két barátod ellen,
mert nem szóltatok felőlem igazán,
mint az én szolgám, Jób.
8 Most azért vegyetek magatokhoz hét
tulkot és hét kost, és menjetek el az én
szolgámhoz Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égőáldozatot; Jób pedig, az
én szolgám, imádkozzon értetek, mert
csak az ő személyére tekintek, hogy
retteneteset ne cselekedjem veletek,
mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób.
9 Elment azért a Témánból való Elifáz,
a Sukhból való Bildád, és a Naamából
való Czófár, és úgy cselekedtek ahogyan az ÚR mondta nekik, és az ÚR
Jób személyére tekintett.
10 Azután eltávolította az ÚR Jóbról
a csapást, miután imádkozott a barátaiért, és kétszeresen visszaadta az ÚR
Jóbnak mindazt amije volt.
11 És bement hozzá minden fiútestvére, minden lánytestvére és minden
előbbi ismerőse, és vele együtt ettek
kenyeret az ő házában; sajnálkoztak
felette és vigasztalták őt mind a nyomorúság miatt, amelyet rábocsátott az
ÚR, és ki-ki adott neki egy-egy pénzt,
és ki-ki egy-egy aranyfüggőt.
12 Az ÚR pedig jobban megáldotta a
Jób életének végét mint kezdetét, mert
lett neki tizennégyezer juha, hatezer
tevéje, ezer igás ökre és ezer szamara.
13 És lett neki hét fia és három lánya.
14 És az elsőnek neve Jémima volt, a
másodiké Keciha, a harmadiké KérenHappuk.
15 És nem találtattak olyan szép lányok, mint a Jób lányai, abban az egész
tartományban, és atyjuk örökséget is
adott nekik a fiútestvéreik között.
16 Jób pedig ezután száznegyven esztendeig élt, és látta az ő fiait és unokáit negyedízig.
17 És jó vénségben halt meg Jób, betelve az élettel.
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8
Jak 5,6;

Zsoltárok 1. 2.

ZSOLTÁROK KÖNYVE
Ebben a zsoltáros könyvben szellemi énekek és szent dicséretek vannak, amelyek az ótestamentumi gyülekezetben írattak, egészen Antiochus király szomorú idejéig. Ezért ez
a könyv mint egy rövid summája az ótestamentumnak, tükre az Isten kegyelmének, és
az egész embernek, mind külső és belső indulatainak, nyavalyáinak, mintegy kifejtése
és megmutatása, melyből különböző tanulságok jönnek elő, az Istennek az övéihez való
kegyelmes ígéreteiről, és hatalmas dolgairól. A hívők ellenségein való kemény tetteiről,
mindenekhez való hűségéről és igazságáról. Azután az Ő ígéreteiben való hitünkről, bizalmunkról. Szófogadásunkról, erőtlenségeinkről, szenvedésünkről, állhatatosságainkról, nyomorúságainkból való szabadulásunkról, javainkkal való igazán élésünkről, jó állapotunkban hálaadásunkról, végül minden tisztünkről és szolgálatunkról, melyekkel
Istennek tartozunk. Az Ő felségének hozzánk való hűséges szerelméből a Krisztusban,
melyről ékes és világos jövendölések vannak mindenütt ezekben a szellemi dicséretekben
az egyház vigasztalására és megerősítésére.

1

1:1
Zsolt 26,4;
Péld 1,10;
Péld 1,15;
Péld
4,14-15;
1Kor 15,33;
Ef 5,11;
1:2
5Móz 6,6;
5Móz 17,19;
Józs 1,8;
Zsolt
119,1;
1:3
Jer 17,8;
1:4
Jób 21,18;
Zsolt 35,5;
Ésa 17,13;
Ésa 29,5;
Hós 13,3;
1:5
Jób 13,16;
Mt
25,33-41;
1:6
Jób 23,10;
Zsolt
37,18-20;

Az Isten Szelleme elmondja az első dicséretben a keresztyén egyház igaz tagjainak tulajdonságát, hogy e világi, hitetlen, gonosz istentelenek sokaságától elszakadva, az Istenben és az Ő szent igéjében
van minden gyönyörűségük, akik noha
nyomorúság alá vannak vetve, mégis olyanok mint a mindenkor zöldellő fa. Ezután
azt írja meg, hogy a hitetleneknek, noha e
világon szerencséjük van, mégis a polyvához hasonlók, ami meglátszik majd az ítélet napján, mert az Isten a jóknak gondviselője, a gonoszok büntetője.
1 Boldog ember az, aki nem jár hitetlenek tanácsán, bűnösök útján meg nem
áll, és csúfolódók székében nem ül;
2 Hanem az ÚR törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3 Mert olyan mint a folyóvizek mellett
plántált termő fa, amely idejében megadja az ő gyümölcsét, és amelynek levele el nem hervad; és minden cselekedete jó szerencsés lesz.
4 Nem úgy a hitetlenek; hanem mint a
polyva, amit a szél ide-oda hány.
5 Ezért nem állhatnak meg a hitetlenek
az ítéletben; sem a bűnösök az igazak
gyülekezetében.
6 Mert tudja az ÚR az igazak útját; a
hitetlenek útja pedig elvész.

2

Először a Krisztus országának és az Ő
egyházának állapotáról tanít ebben a világban, amely ellen e világ hiába tanácskozik és rugdos. Másodszor, megírja Krisztus személyét, tisztségét és országának
erősségeit, nagyságát és örökkévalóságát.
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Harmadszor, inti e világ engedetlen fejedelmeit az Isten Fiának, úgymint az igaz
királynak ismeretére, félelmére, és a neki
való engedelmességre bizonyos okokkal.
1 Miért dühösködnek a pogányok, és
miért gondolnak a népek hiábavalókat?
2 A földnek királyai összegyűlnek és
a fejedelmek tanácsot tartanak együtt
az ÚR ellen és az Ő Krisztusa ellen, ezt
mondva:
3 Szaggassuk el az Ő köteleiket, és rázzuk le magunkról az Ő igájukat!
4 Az egekben lakozó neveti, az ÚR
megcsúfolja őket.
5 Akkor szól nekik az Ő haragjában,
és búsulásában megrettenti őket, ezt
mondva:
6 Én pedig megválasztottam az én Királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!
7 Kihirdetem az ÚR parancsolatát aki
ezt mondta nekem: Én fiam vagy Te,
én ma szültelek téged.
8 Kérd tőlem és örökségül adom neked
a pogányokat, és birtokodul a föld határait.
9 Összetöröd őket vasvesszővel, és
mint a cserépedényt megtöröd őket.
10 Most azért ti királyok legyetek eszesek, és ti földnek bírái tanuljatok!
11 Szolgáljatok a ÚR félelmében, és
örüljetek neki rettegésben.
12 Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton,
mert hamar felgerjed az Ő haragja. Boldogok mindazok akik bíznak
Őbenne!

2:1
ApCsel
4,25-27;
2:2
2Sám 5,17;
Mt 26,3-4;
2:3
Jer 10,20;
2:4
Zsolt 37,13;
Zsolt 59,9;
2:5
Zsolt 46,7;
Ésa 66,6;
2:6
1Sám 16,1;
1Sám
16,13;
Mik 4,7;
2:7
ApCsel
13,33;
Zsid 1,5;
Zsid 5,5;
2:8
Zsolt
22,28;
Zsolt 72,8;
Zsolt 82,8;
2:9
Jel 2,27;
Jel 19,15;
2:12
Zsolt 34,9;
Péld 16,20;
Ésa 30,18;
Jer 17,7;
Róm 9,33;
Róm 10,11;
1Pét 2,6;

3:1
2Sám
15,1-37;
2Sám
16,1-23;
2Sám
17,1-29;
2Sám
18,1-33;
3:2
Zsolt
25,19;
3:3
2Sám 17,2;
3:4
1Móz 15,1;
Zsolt 27,6;
Zsolt 110,7;

3:6
Zsolt 4,9;
3:7
Zsolt 27,3;
3:8
Péld 21,31;
3:9
Ésa 43,11;
Jer 3,23;
Hós 13,4;
Jel 7,10;
Jel 19,1;

3

Absolon, Dávid fia üldözi őt, panaszkodik az ő ellenségeinek sokasága és kegyetlensége miatt. Másodszor, nagy bizalommal könyörög az Úrnak, és kér segítséget, oltalmat az ő ellenségei ellen.

1 Dávid zsoltára; mikor az ő fia,
Absolon elől fut.
2 URam mely igen megsokasodtak az
én ellenségeim! milyen sokan vannak
az ellenem támadók!
3 Sokan mondják az én lelkemről:
Nincs számára semmi segítség az Istenben. Szela.
4 Te pedig, óh URam, pajzsom vagy
nekem, én dicsőségem, és az én fejem
felmagasztalója.
5 Fennszóval az ÚRhoz kiáltok, és
meghallgatott engem az Ő szentsége
hegyéről.
6 Lefeküdtem és elaludtam; és felkeltem, mert az ÚR oltalmaz engem.
7 Nem félek sok ezernyi néptől, amely
mindenfelől felállt ellenem.
8 Kelj fel URam, tarts meg engem én
Istenem, és verd arcul minden ellenségemet; az istentelenek fogait törd ös�sze.
9 Az ÚRé a szabadítás; legyen a Te népeden a Te áldásod! Szela.

4

Dávid könyörög Istennek, hogy őt az ő
igaz ügyében Absolon vagy Saul ellen
megvédje, és feddi is az Izrael lázadó urait, és inti őket, hogy térjenek meg. Másodszor, vigaszt vesz az Isten jelenlétéből és az
elkövetkezendő szabadulásból.

4:2
Zsolt 5,2;

4:4
Zsolt 2,6;

4:5
Ef 4,26;

1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott a neginóthra.
2 Mikor kiáltok, hallgass meg engem,
én igazságom Istene; szorultságomban
tágasságot adtál nekem; könyörülj rajtam és hallgasd meg az én imádságomat!
3 Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szeretitek a hiábavalóságot, és keresitek a hazugságot? Szela.
4 De tudjátok meg, hogy magának választott engem az ÚR, akinek kedves
vagyok: az ÚR meghallgat engem mikor hívom Őt!
5 Haragudjatok, de ne vétkezzetek;
szóljatok szívetekben a ti ágyasháza-

Zsoltárok 3. 4. 5.
tokban, és legyetek csendességben.
Szela.
6 Igazság áldozataival áldozzatok, és
bízzatok az ÚRban.
7 Sokan mondják: Kicsoda teheti azt,
hogy valaha jót lássunk? De Te URam,
mutasd meg nekünk a Te arcod világosságát,
8 És így nagyobb örömet adsz az én
szívembe, mint mikor az ő boruk és
búzájuk megsokasodik.
9 Békességben fekszem le és egyúttal
el is alszom, mert egyedül Te adsz nekem, URam, bátorságos lakozást.

5

4:6
5Móz
33,19;
Zsolt
51,21;
4:7
4Móz
6,24-26;
4:8
3Móz 26,5;
4:9
5Móz
12,10;
5Móz
33,28;
Zsolt 3,6;

Dávid ebben a dicséretben könyörög
az egyházért, hogy Isten oltalmazza
azt minden ellenségei ellen, és nem csak
a képmutatók és hamis tudósok ellen, hanem a kegyetlenek ellen is, akik fegyverrel és hatalommal igyekeznek az egyházat eltörölni. Ezzel a dicsérettel azok ellen kell élnünk, akik az evangélium tudományát a hívekkel együtt igyekeznek megrontani és eltörölni, azok képmutatók és
kegyetlenek.

1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott a nekhilótra.
2 URam, az én beszédemet vedd füleidbe; értsd meg az én gondolataimat.
3 Figyelj az én kiáltásom szavára, én
Királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom.
4 URam, jó korán halld meg az én szavamat; jó korán készítem magam neked, és várom a Te segítségedet.
5 Mert nem olyan Isten vagy Te, aki
gyönyörködsz a hitetlenségben; nem
lakik nálad a gonosz.
6 Nem állhatnak meg szemeid előtt a
kevélyek, és gyűlölsz minden gonosztevőt.
7 Elveszted akik hazugságot szólnak:
a vérszívó és álnok embert gyűlöli az
ÚR.
8 Én pedig a Te jóvoltod sokaságában bízva megyek be a Te házadba; és
imádlak a Te szent templomodban, a
Te félelmedben.
9 URam, vezess engem a Te igazságodban az én ellenségeim miatt;
egyengesd előttem a Te utadat.
10 Mert nincs az ő szájukban igazság,
az ő szívük csupa álnokság; nyitott sír
az ő torkuk, nyelvükkel hízelegnek.
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5:2
Zsolt 4,2;
Zsolt 17,1;
5:3
Zsolt 55,17;
5:4
Zsolt 59,17;
5:5
Zsolt 34,17;
Mt 7,22-23;
Róm 1,8;
5:6
Jób 13,16;
Zsolt 1,5;
Zsolt 11,5;
5:7
Zsolt 9,6;
ApCsel 5,3;
ApCsel 5,8;
ApCsel
5,10;
5:8
2Sám 6,17;
5:9
Zsolt 27,11;
5:10
Róm 3,13;
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5:12
Dán 3,28;

11 Ítéld meg őket, óh Isten, hogy saját
tanácsukban essenek el; az ő hamisságuk sokaságáért vesd el őket, mert fellázadtak ellened.
12 És örülnek mindnyájan akik bíznak
benned; mindörökké vigadnak akiket Te megoltalmazol; és örvendeznek
benned akik szeretik a Te nevedet.
13 Mert Te URam megáldod az igazat, a Te jóakaratoddal körülveszed őt
mint egy pajzzsal.

6

Dávid az ő bűnei és ellenségei kísértése miatt könyörög az Istennek, hogy legyen hozzá kegyelmes, és őt nem csak az ő
ellenségeitől, hanem az ő lelkiismeretének
rettegéseitől is szabadítsa meg. Ezután lelkében megvigasztalódik, Istennek hálát ad,
hogy meghallgatta őt és életre fordította.

6:1
Zsolt 38,1;
6:2
Zsolt 38,2;

6:7
Jób 7,3-4;
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1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott a nyolchúrú neginóthra.
2 URam, ne feddj meg engem a Te búsulásodban, és a Te haragodban ne ostorozz engem.
3 Könyörülj rajtam URam, mert erőtlen vagyok; gyógyíts meg engem
URam, mert megháborodtak az én
csontjaim!
4 És az én lelkem igen megháborodott,
de Te, óh URam, még meddig?
5 Térj vissza hozzám URam, mentsd ki
az én lelkemet, szabadíts meg engem a
Te irgalmasságodért;
6 Mert nincs rólad emlékezés a halálban, a sírban kicsoda dicsőít téged?
7 Elfáradtam fohászkodásaimban,
minden éjjel megáztatom az én ágyamat, és könnyhullatásaimmal megöntöztem ágyamat.
8 Szememet a bánat megemészti, megvénült minden ellenségem miatt.
9 Távozzatok el tőlem mindnyájan,
akik álnokságot cselekszetek, mert
meghallgatta az ÚR az én siralmam
szavát!
10 Meghallgatta az ÚR az én könyörgésemet, elfogadta az ÚR az én imádságomat.
11 Szégyenüljenek meg és igen háborítassanak meg minden ellenségeim;
hátráljanak meg és hirtelen szégyenüljenek meg.

7

Dávid könyörög az Úrnak, hogy őt az ő
igazságában és ártatlanságában az ő el558

lenségeitől, Saulnak, Sémeinek és a többinek fondorlatosságától és üldözésétől védje meg, és az ő rágalmazóit büntesse meg.
1.Sám.17.
1 Dávid siggajonja, amelyet az ÚRhoz
énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt.
2 Én URam Istenem! Beléd vetem reménységemet; oltalmazz meg engem
minden üldözőimtől, és szabadíts meg
engem.
3 Hogy el ne szaggassa, mint egy
oroszlán, szét ne tépje az én lelkemet,
és ne legyen aki megszabadítson.
4 Én URam Istenem! Ha ezt cselekedtem, ha hamisság van az én kezemben.
5 Ha gonosszal fizettem a velem békében lakónak, és ha ok nélkül megfosztottam ellenségemet:
6 Akkor ellenség üldözze az én lelkemet és fogja meg, és tapossa földre az
én életemet, és tegye porba az én dicsőségemet. Szela.
7 Kelj fel URam a Te haragodban, és
emelkedj fel az én ellenségeim dühe ellen, és serkenj fel értem az ítéletre, amelyet parancsoltál;
8 Hogy a népek serege körülvegyen
téged, és fölöttük térj vissza a magasságba.
9 Az ÚR megítéli a népeket: Ítélj meg
engem URam! az én igazságom és ártatlanságom szerint fizess nekem!
10 Szűnjön meg, kérlek, a hitetlenek
gonoszsága, és erősítsd meg az igazat;
mert Te vagy a szíveket és veséket vizsgáló igaz Isten.
11 Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja az igazszívűeket.
12 Isten az igaz bíró; és Isten naponta haragszik,
13 Ha meg nem tér a hitetlen; az Ő
kardját megélesítette, és az Ő íját felvonta, és célzott.
14 És készített magának halálos eszközöket; az Ő nyilait az üldözők ellen készítette.
15 Íme, hamissággal vajúdik, álnokságot fogan és hazugságot szült.
16 Vermet ásott és mélyre ásta azt; de
ő maga esett a verembe, melyet csinált.
17 Visszafordul az ő munkája a saját
fejére, és az ő feje tetejére száll az ő álnoksága.
18 Dicsérem az URat az Ő igazsága
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Zsoltárok 7. 8. 9.
szerint, és énekelek a felséges ÚR ne- 2 Dicsérem az URat teljes szívemmel;
hirdetem minden csodatetteidet.
vének.
3 Örülök és örvendezek Tebenned, diDávid ebben a zsoltárban az Isten cso- cséretet mondok, óh Felséges, a Te nedálatos jóságát és irgalmasságát ma- vednek;
gasztalja, pedig az Isten dicsősége felfogha- 4 Hogy az én ellenségeim meghátráltatlan és e világot túlhaladja. Ő nem csak tak, elbuktak és elvesztek a Te arcod
teremtette és felékesítette az Ő ábrázatával elől;
az embereket, hanem nagyon méltóságos 5 Hogy véghezvitted ítéletemet és
állapotra emelte, hogy miután az elveszett ügyemet: az ítélőszékben ültél, mint
emberi nemzetséget megváltotta, Isten fiai igaz bíró.
6 Megdorgáltad a pogányokat, elveszlegyenek azok, akik hisznek benne.
tetted a hitetlent: az ő nevüket minden
1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek időben és mindörökre eltörölted.
7 Az ellenség pusztításai mindenestől,
adatott a gittitre.
2 Mi URunk Istenünk, milyen nagysá- örökre megszűntek: az ő városaikat elgos a Te neved az egész földön, aki a rontottad és emlékük velük együtt elTe dicsőségedet az egek fölé helyez- veszett.
8 Az ÚR pedig örökké trónol, és az Ő
ted.
3 A gyermekek és csecsszopók szája ál- székét ítéletre készíti.
tal erősítetted meg a Te hatalmadat a 9 És Ő megítéli e világot igazságban,
Te ellenségeidért, hogy az ellenséget és törvényt mond a népeknek tökéletességben.
és a bosszúállót elnémítsd.
4 Mikor látom a Te egeidet, a Te ujja- 10 És az ÚR lesz erőssége a megnyoid munkáját, a holdat és a csillagokat morítottnak, a nyomorúságos időkben
segítsége.
amelyeket teremtettél:
5 Micsoda az ember, hogy megemléke- 11 Azért Tebenned bíznak, akik ismezel róla? vagy az embernek fia, hogy rik a Te nevedet, mert el nem hagyod a
Téged keresőket, URam!
meglátogatod őt?
6 Noha kisebbé tetted őt az angyalok- 12 Zengjetek dicséretet az ÚRnak, aki
nál: mégis dicsőséggel és tisztességgel Sionban lakik; hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit.
koronáztad meg őt!
7 Úrrá tetted őt kezeid munkáján, min- 13 Mert számon kéri a vérüket, megemlékezik azokról: nem feledkezik el a
dent az ő lábai alá vetettél;
8 Juhokat és minden barmot, még a szegények kiáltásáról.
14 Könyörülj rajtam, URam! lásd meg
mezei vadakat is;
9 Az égi madarakat, és a tenger halait, az én nyomorúságomat melyet ellenséés amelyek átjárják a tenger ösvényeit. geimtől szenvedek, aki felemelsz engem
10 Mi URunk Istenünk, mely igen fel- a halál kapuiból;
15 Hogy hirdessem minden dicséreteséges a Te neved az egész földön!
det a Sion lányának kapuiban, és örDávid ebben a dicséretben hálákat ad az vendezzek a Te szabadításodban.
Istennek, hogy az ő ellensége ellen, Gó- 16 Bemerültek a pogányok a verembe
liát és a filiszteusok, vagy mások ellen győ- melyet ástak; a hálóban, amelyet elrejzelmet adott, és azért könyörög Istenhez, tettek, megakadt a lábuk.
hogy ezután is őt az Isten népével együtt, 17 Megismertetett az ÚR az ítéletből
védje meg és szabadítsa meg. Ezzel a di- melyet cselekedett; a hitetlen a saját
csérettel élhetünk mind testi, mind szelle- keze munkájával kötöztetett meg. Elmi ellenségeink legyőzésében. Mivel Dávid mélkedésre való dolog. Szela.
a Krisztus példáját hordozza, ezért mond- 18 A hitetlenek a pokolba jutnak, minhatjuk ezt a dicséretet Krisztus győzelmé- den pogány amely elfeledkezik Istennek is, az evangélium mostani háborgatói ről;
19 Mert a szegény nem lesz mindörökellen.
ké elfelejtve, a nyomorultak reménye
1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek sem vész el mindörökre.
20 Kelj fel URam, ne vegyen hatalmat
adatott a múthlabénre.
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Zsoltárok 9. 10. 11.
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a halandó ember; ítéltessenek meg a
pogányok Teelőtted!
21 Rettentsd meg URam őket; tudják
meg a pogányok, hogy ők halandó emberek! Szela.

10

A próféta e dicséret első részében keményen panaszkodik a hitetlenek kevélysége, csalárdsága és kegyetlensége ellen. Második részben kéri Istent, hogy legyen neki segítségére az ő ellenségei ellen. Utoljára, megvallja az Isten segítségében és szabadításában való nagy reménységét. Ezzel a dicsérettel élhetünk mind
a nagyobb, és mind a hétköznapi ellenségek ellen. Továbbá azt is tudd meg, hogy
a régi Bibliában a kilencedik zsoltár e tizedikkel együtt volt, és azért van egyenetlenség a zsoltárok számolásában, mert a
zsidók azt ketté vették és nem egy, hanem
két dicséretnek mondják. De ezután ismét
megegyeznek a számlálásban, hogy Dávidnak másfél száz zsoltára meglegyen, mert
a száznegyvenhatodik és száznegyvenhetedik ismét szét van szedve a régi Bibliában,
melyeket a zsidók egybefogtak.
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Zsolt 13,2;
10:2
Jób 18,7;
Zsolt 7,16;
Zsolt 9,16;
Péld 5,22;
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29,19-20;
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Zsolt 53,2;

10:6
Jer 18,7-8;
10:7
Róm 3,14;

10:9
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1 URam miért állsz távol? miért rejted
el magad a nyomorúság idején?
2 Kevélységében a hitetlen üldözi a
szegényt: fogattassanak meg az ő tanácsukban, melyeket gondoltak;
3 Mert dicsekszik a hitetlen az ő lelkének kívánságaiban; és a fösvény áldja
magát, káromolja az URat.
4 A hitetlen az ő haragjának kevélysége miatt nem tudakozódik: minden
gondolata az, hogy nincs Isten!
5 Szerencsések az ő útjai minden időben; messze vettettek az ő szemei elől
a Te ítéleteid: minden ellenségét elfújja.
6 Azt mondja az ő szívében: Soha
örökké meg nem tántorodom, mert
soha nem ér csapás.
7 A szája tele átkozódással, csalással és
álnoksággal; az ő nyelve alatt ártalom
és gonoszság van.
8 Az utcák zugaiban leselkedik, a rejtekhelyekben megöli az ártatlant: az ő
szemei titokban lesnek a szegény ellen.
9 Leselkedik titkon, mint az oroszlán
a barlangjában, hogy elragadja a szegényt; elragadja a szegényt, mihelyt a
tőrébe ejti őt.
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10 Lenyomja, megalázza és leveti a
szegényeket az ő erejével.
11 Azt mondja szívében: Elfelejtkezett
az Isten, elrejtette az Ő arcát, és soha
nem látja ezeket!
12 Kelj fel ÚR Isten, emeld fel kezedet;
ne feledkezz el a szegényekről!
13 Miért szidja Istent a hitetlen? Mert
azt mondja az ő szívében, hogy Te meg
nem keresed rajta.
14 Pedig Te látod, mert mind az álnokságot és mind a fájdalmat meglátod,
hogy kezeddel megfizess nekik. Terád
hagyta magát a szegény; az árvának
segítője vagy.
15 Törd össze a hitetlennek és a gonosznak karját; és keresd az ő gonoszságát, míg már nem találsz.
16 Az ÚR mindenkor és mindörökké Király; elvesznek a pogányok az Ő
földjéről.
17 A szegények kívánságát meghallgatod URam, megerősíted az ő szívüket,
és füleiddel figyelsz rájuk.
18 Hogy ítéletet tégy az árvának és a
nyomorultnak; hogy ne rettentsen többé a földből való ember.
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11

Dávid ebben a dicséretben, Saul háborgatása és üldözése ellen Istenben
való bizalmát jelenti ki, melyben vádolja
az ellenség kegyetlenségét, és könyörgésében biztatja magát Isten gondviselésével és
szabadításával. Ezzel a dicsérettel élhetünk
a hívők egyházának mindenkori háborgatói
és üldözői ellen.
1 Dávid éneke, az éneklőmesternek
adatott. Az ÚRban bízom; hogy mondhatjátok tehát az én lelkemnek: fuss a ti
hegyetekre, mint a madár?
2 Mert íme a hitetlenek megvonták az
ő íjukat, nyilukat az idegre vetették,
hogy titkon lövöldözzék az igaz szívűeket.
3 Mivelhogy a fundamentumok is elrontatnak: az igaz mit cselekedhet?
4 Az ÚR az Ő szent templomában, az
ÚR trónja az egekben van; szemei nézik, szemei megpróbálják az emberek
fiait.
5 Az ÚR az igazat megpróbálja, a hitetlent pedig, és a gonoszság szeretőjét
gyűlöli az Ő lelke.
6 A hitetlenekre eleven szenet, tűzet,
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33,18;

kénköves esőt hullat és megégető szelet, mely az ő poharuk része.
7 Mert az ÚR igaz, szereti az igazságot;
az igazat látják az Ő szemei.

12

E dicséret első részében panaszkodik
a próféta a hívők és Istent félők kevés számáról, és az istentelenek és kegyetlenek sokaságáról. Másik részben könyörög az istentelenek megbüntetéséért. Harmadikban, vigasztalja a kevés nyomorúságos hívőket az Isten jelenlétével és segítségével. Ezzel a dicsérettel élhetünk minden
időben, de leginkább most, az egyház és a
hívők háborgatói és kegyetlenei ellen.
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1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott a seminthre.
2 Segíts URam, mert elfogyott a szent,
mert elfogytak a hívek az emberek fiai
közül.
3 Hazugságot szól ki-ki az ő felebarátjának; hízelgő ajakkal, kettős szívből
szólnak.
4 Az ÚR vágjon ki minden hízelgő ajkat és a kevély nyelveket,
5 Akik ezt mondják: Nyelvünkkel
uralkodunk, a mi ajkaink velünk vannak; ki az úr felettünk?
6 A nyomorultak pusztítása miatt és
a szegények fohászkodásáért mindjárt felkelek, azt mondja az ÚR; megszabadítom azokat, akiket tőrbe ejtett
az ellenség.
7 Az ÚR beszédei tiszta beszédek,
mint földből való kohóban megpróbált
és hétszer megtisztított ezüst.
8 Te URam, tartsd meg őket; és őrizd
meg őket ettől a nemzetségtől mindörökké.
9 Melyben körös-körül járnak a gonoszok: mikor az alávaló emberek felmagasztaltatnak.

13

E dicséretben a próféta különböző
próbákban és nyomorúságokban panaszkodik, először az Isten segítségének és
szabadításának halogatása felől, de az Ő
kegyelmes ígéreteiben és jóságában bízva,
könyörög az eljövendő szabadulásért, és az
Úrnak minden hálaadást és dicséretet ígér.
Ezzel a dicsérettel élhetünk, amikor a sok
nyomorúság miatt megterhelve nyögünk
és nem azonnal érzünk szabadulást.

1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott.
2 URam, meddig felejtkezel el rólam
teljesen? Meddig rejted el arcodat tőlem?
3 Meddig tanakodjam az én lelkemben; keserűségemet naponként meddig
tartsam szívemben? Meddig magasztaltatik fölém ellenségem?
4 Nézz rám és hallgass meg engem,
óh URam, én Istenem! világosítsd meg
szemeimet! hogy el ne aludjak a halálba.
5 Hogy ne mondhassa az én ellenségem: legyőztem őt; és az én háborgatóim ne örüljenek, ha meginognék.
6 Én pedig a Te jóvoltodban bízom,
örül az én szívem a Te szabadításodban. Énekelek az ÚRnak: mert jót tett
velem.
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E dicséretben Dávid feddi az Isten
egyházának és a hívőknek háborgatóit és üldözőit, amely az ő kegyetlenségük
oka: az ő szívük természet szerinti hitetlensége, amelyben az egész emberi nemzetség
az újjászületés előtt van, ahogy Pál apostol is magyarázza a Róm.3-ban. Ezután
fenyegeti a meg nem térteket az Isten kemény haragjával és büntetésével. Sionból
kíván szabadulást Izraelnek. E dicséretben
megírja a próféta az utolsó időkben élő emberek erkölcsét és életét, ahogy Pál apostol
írja a 2.Tim.3. 1-5-ben.
1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek.
Azt mondja a bolond az ő szívében:
Nincs Isten. Megvesztek, utálatossá
lettek cselekedeteikben; nincs aki jót
cselekedne.
2 Az ÚR letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e
értelmes, Istent kereső?
3 Mindnyájan elhajlottak; együttesen
hiábavalókká lettek, nincs aki jót cselekedjen, nincs csak egy sem.
4 Vajon nem tudja a gonoszság minden cselekvője, hogy megeszik az én
népemet, mintha kenyeret ennének, és
az URat nem tisztelik?
5 Ott rettegnek rettegéssel, mert az Isten az igazak nemzetségével van.
6 A szegények tanácsát megcsúfoljátok; de az ÚR az ő reménysége.
7 Bárcsak eljönne Sionból Izrael szabadítója, hogy mikor az ÚR az Ő népe
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Zsolt 79,7;
Hós 7,7;

14:7
Zsolt 53,7;

Zsoltárok 14. 15. 16. 17.
foglyait visszahozza, örüljön Jákob, és jobb kezem felől van, ezért meg nem
örvendezzen Izrael.
tántorodom.
9 Azért örül az én szívem és örvendez
Dávid ebben a dicséretben azt írja az én dicsőségem; még az én hústesmeg, hogy kik az Isten egyházának tem is biztonságban nyugszik.
igaz és élő tagjai, az Isten országának la- 10 Mert nem hagyod az én lelkemet
kói, és milyen jelekből lehet őket a képmu- a sírban; és nem engeded, hogy a Te
tatóktól megkülönböztetni.
szented rothadást lásson.
11 Te tanítasz meg engem az élet ös1 Dávid zsoltára. URam, kicsoda lak- vényére; teljes öröm van Teelőtted; és
hat a Te sátorodban, és kicsoda nyu- gyönyörűségek vannak a Te jobbod felől örökké.
godhat meg a Te szent hegyeden?
2 Aki tökéletességben jár, igazságot
Dávid könyörög az Istennek, hogy
cselekszik és igazságot szól az ő szívélegyen az Isten neki és az egyháznak
ben.
3 Aki nyelvével nem rágalmaz, nem oltalma és segítsége a hitetlenek ellen.
cselekszik felebarátjának gonoszt, és
nem szerez felebarátjának gyalázatot. 1 Dávid könyörgése. Halld meg URam
4 Akinek szemei előtt utálatos a go- az igazságot; figyelj az én kiáltásomnosz, de az URat félőket tiszteli, eskü- ra; hallgasd meg az én könyörgésemet,
jét kárral is megtartja és nem változtat- amelyben nincs csalárdság.
ja meg.
2 A Te arcod elől jöjjön ki az én ítéle5 Pénzét nem adja uzsorára, és nem tem! a Te szemeid lássanak igazat.
vesz el ajándékot az ártatlan ellen. Aki 3 Megpróbáltad az én szívemet, megezeket cselekszi, nem inog meg soha látogattál éjjel; megpróbáltál engem és
örökké!
semmit nem találtál; elmém egyezett
az én számmal.
Mivel Dávid az Isten egyházának 4 Az emberek cselekedeteinél, a Te ajtagja, könyörög az Istenhez mind kaid beszédével óvtam magam a megmaga, mind az egyház megtartásáért, rontók ösvényétől.
Krisztus a mi közbenjárónk, itt e részben 5 Igazgasd lépteimet a Te ösvényeidDávid személyében, halála előtt könyörög, ben, hogy az én lábaim meg ne tántohogy oltalmat kapjon, megszabaduljon és rodjanak.
megdicsőíttessen.
6 Segítségül hívlak téged, ezért hallgass meg engem, óh Isten! Hajtsd hoz1 Dávid miktámja. Tarts meg engem zám füleidet, és hallgasd meg az én beszédemet.
Isten, mert benned bízom.
2 Mondd ezt az ÚRnak én lelkem: Én 7 Mutasd meg a Te csodálatos kegyelURam vagy te; bár az én jóm neked medet; aki megszabadítod a benned
bízókat azoktól, akik a Te jobbod ellen
nem használ.
3 Hanem a szenteknek, akik e földön támadnak.
vannak, és a becsületeseknek, akikben 8 Őrizz meg engem mint szemed fényét: a Te szárnyaid árnyékába rejts el
minden gyönyörűségem van.
4 Megsokasodik azok bánata, akik más engem,
istenhez sietnek: Nem áldozom azok 9 A hitetlenek arca elől, akik engem
véres italáldozatával, fel sem veszem háborgatnak; az én ellenségeim elől,
akik halálra vették körül életemet.
azok nevét ajkaimra.
5 Az ÚR az én örökségem és poharam 10 A kövérség elborította arcukat; szájukkal kevélyen szólnak.
része; Te tartod az én sorsomat.
6 Az én sorsom ékes helyre esett ne- 11 A mi útjainkban most körülvettek
kem, nyilván szép örökség jutott ne- minket, és csak azt nézik, hogyan szegezzenek a földhöz.
kem.
7 Áldom az URat, aki tanácsot adott 12 Hasonlók a prédára szomjazó
nekem, még éjjel is tanítanak engem az oroszlánhoz, és a rejtekben ülő oroszlánkölyökhöz.
én veséim.
8 Az ÚRra néztem szüntelen, mert 13 Kelj fel, óh URam, és szállj vele
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24,3-4;
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33,14-15;

15:3
Jób 17,4;
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2,31;
ApCsel
13,35;
16:11
Zsolt 17,15;

17:1
Zsolt 4,2;
Zsolt 5,2;

17:2
Zsolt 43,1;
17:3
Zsolt
139,1-3;
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16:3
Zsolt 101,6;

16:5
JSir 3,24;
16:7
Zsolt 63,7;
16:8
Zsolt
109,31;
Zsolt
110,5;
ApCsel
2,25;

17:12
Zsolt 10,9;

Zsoltárok 17. 18.

17:15
Jób
19,26-27;
Dán 12,2;

szembe, vesd le őt, szabadítsd meg az
én lelkem a hitetlentől a Te fegyvereddel.
14 Az emberektől szabadíts meg a Te
kezeddel, URam, e világból való emberektől, akiknek részük ebben a világban van, akiknek hasát betöltöd
gazdagsággal, bővölködnek gyermekekkel, és vagyonukat a fiaikra hagyják.
15 Én pedig meglátom igazságban a Te
arcodat: megelégedem a Te ábrázatoddal mikor felkelek!

18

Dávid ebben a dicséretben nagyon
hálás Istennek, mert kezdettől fogva jót tett vele, amiket bőségesen felsorol,
hogy ezzel a hívők hitét bizalomra felgerjessze és megerősítse.

18:1
2Sám
22,1-2;

18:3
Zsid 2,13;
18:4
Zsolt
66,17-19;
Róm 10,13;
18:5
1Sám
19,10-12;
1Sám
23,26;
2Sám
21,15-17;
Zsolt
116,3;
18:7
Zsolt 16,8;

18:8
Bír 5,4-5;

18:9
Zsid 12,29;
18:10
Ésa 19,1;

1 Az éneklőmesternek adatott, Dávidnak az ÚR szolgájának hálaadó éneke,
melyet az ÚRnak énekelt azon a napon, amelyen az ÚR megszabadította
őt minden ellensége kezéből, és a Saul
kezéből.
2 És mondta: Szívemből szeretlek téged URam, én erősségem!
3 Az ÚR az én Kősziklám, váram és
Szabadítóm; én Istenem, én erősségem, Őbenne bízom; én pajzsom és az
én szabadulásom szarva, én magas váram!
4 A dicsérendő URat hívom segítségül, és az én ellenségeimtől megszabadulok.
5 A halál kötelei körülvettek engem, és
az istentelenek árvizei rettentettek engem.
6 A pokol kötelei körülvettek engem; a
halál tőrei fogtak meg engem.
7 Az én nyomorúságomban segítségül
hívtam az URat, és az én Istenemhez
kiáltottam: és meghallgatta szavamat
az Ő templomából, és az én kiáltásom
eljutott az Ő füleibe.
8 Megindult és reszketett a föld; és a
hegyek fundamentumai megháborodtak és megindultak: mert felgerjedt az
Ő haragja.
9 Füst szállt fel orrából, és szájából
emésztő tűz; és eleven szén égett tőle.
10 Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt az Ő lábai alatt.
11 Kérubon lovagolt és röpült, a szelek
szárnyain suhant.

12 A sötétséget tette rejtekhelyévé, az
Ő sátrát körülvette sötét vizekkel és
sűrű felhőkkel.
13 Az előtte lévő fényesség miatt a
sűrű felhőkön áttört a jégeső és eleven
szén.
14 És dörgött az ÚR az égből, és a Felséges Isten adta az Ő szavát; jégesőt és
eleven szenet.
15 És kibocsátotta az Ő nyilait és elszélesztette azokat; és a villámokat megsokasította és összezavarta azokat.
16 Akkor a vizek örvényei meglátszottak, és megmutatkoztak a föld kerekségének fundamentumai a Te feddésed miatt URam, és az orrod szelének
fújása miatt.
17 Segítséget bocsátott az égből és felvett engem, és kivont engem a sok vizekből.
18 Megszabadított engem az én hatalmas ellenségemtől és az én gyűlölőimtől, mert erősebbek voltak nálam.
19 Rám jöttek veszedelmem napján: de
az ÚR volt az én pálcám.
20 Kivitt engem tágas helyre, megszabadított engem, mert kedvét leli bennem.
21 Az ÚR megfizetett nekem az én
igazságom szerint, az én kezeim tisztasága szerint fizetett meg nekem;
22 Mert megőriztem az ÚR útjait, és hitetlenül nem szakadtam el az én Istenemtől.
23 Mert minden ítélete előttem van, és
rendeléseit nem hánytam el magamtól.
24 És tökéletes voltam előtte: és megtartóztattam magamat az én bűneimtől.
25 Ezért megfizetett nekem az ÚR az
én igazságom szerint: az én kezeim
tisztasága szerint az Ő szemei előtt.
26 Az irgalmashoz Te irgalmas vagy,
és a tökéleteshez tökéletes vagy.
27 A tisztához tiszta vagy, és a visszáshoz visszás vagy.
28 Mert Te a nyomorult népet megtartod, de a kevélyek szemeit megalázod.
29 Mert Te gyújtod meg az én szövétnekemet: az én URam Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.
30 Mert általad az ellenség táborán átfutok, és az én Istenem által a kőfalon
átugrom.
31 Ennek az Istennek útja tökéletes: az
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18:28
Péld 29,23;
Ésa 2,11;
Ésa 66,2;
18:29
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Zsolt
112,4;
Zsolt
132,17;
18:30
2Sám
22,30;

Zsoltárok 18. 19.
18:31
5Móz 32,4;
2Sám
22,31;
Zsolt 12,7;
Zsolt 19,8;
Péld 18,10;
18:32
2Sám
22,32;
18:33
Zsolt
144,1-2;
18:34
2Sám
22,34;
18:35
1Sám
17,4-7;
1Sám
17,14-50;
18:36
2Sám 5,10;
2Sám
8,13-14;
18:38
2Sám
10,19;
2Sám
12,29-31;
18:41
1Sám
20,15;
18:42
1Sám 28,6;
1Sám
28,15-18;
18:43
Zsolt
83,11;
18:44
2Sám
18,5-7;
2Sám
22,44;
18:45
2Sám
8,9-10;
18:46
2Sám
8,12-13;
18:48
2Sám
22,48;
18:49
Zsolt 27,6;

ÚR beszéde igen tiszta, pajzsa Ő minden benne bízónak.
32 Mert kicsoda Isten az ÚRon kívül?
és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?
33 Az Isten övez fel engem erővel, és Ő
teszi egyenessé az én utamat.
34 Olyanná teszi lábaimat, mint a szarvasok lábait, és az én magas helyeimre
állít engem.
35 Ő tanítja az én kezeimet a harcra
úgy, hogy az én karjaim által eltörik
az acélíj.
36 És a Te szabadításod pajzsát adtad
nekem, és a Te jobb karod tartott meg
engem, és a Te jóvoltod magasztalt fel
engem.
37 Kiszélesítetted lépteimet alattam; és
az én bokáim nem tántorogtak.
38 Kergetem ellenségeimet és megfogom őket: és nem fordulok vissza,
amíg meg nem emésztem őket.
39 Megverem őket és fel nem kelhetnek: elhullanak az én lábaim alatt.
40 Mert felöveztél engem erővel a
harcra: az ellenem támadókat alám
nyomtad.
41 Az én ellenségeim nyakát kezembe adtad: és az én gyűlölőimet elveszítettem.
42 Kiáltottak, de nem volt aki őket
megszabadította volna; az ÚRhoz, de
nem hallgatta meg őket.
43 És apróra törtem őket, mint a port a
szél előtt; és letapostam őket, mint az
utca sarát.
44 Megszabadítottál engem a nép pártoskodásától; a pogányok fejévé tettél
engem; amely népet nem ismertem, az
szolgál engem.
45 Azonnal hallgatnak rám és engedelmeskednek nekem: az idegen fiak hízelegnek nekem.
46 Az idegen népek elepedtek, és reszketve jöttek ki hajlékukból.
47 Él az ÚR, és áldott az én Kősziklám;
és magasztaltasson fel az én szabadításom Istene!
48 Az Isten, aki bosszút áll értem, és
népeket hódoltat alám.
49 Aki megszabadít engem az én ellenségeimtől; sőt, az ellenem támadók
fölé magasztalsz engem; az erőszakos
embertől megszabadítasz engem.
50 Ezért dicsérlek téged, óh URam, a
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pogányok között, és énekelek a Te nevednek.
51 Mert az Ő királyát csodálatosan
megszabadította; és az Ő felkentjével,
Dáviddal, irgalmasságot cselekedett,
és az ő magvával mindörökké.

18:50
Róm 15,9;
18:51
Róm 15,9;
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A próféta ebben a dicséretben tanít
bennünket az Isten kétféle ismeretéről: az első az egyszerű, amely van e világnak és annak minden részének szép renddel és móddal való teremtésében és gondviselésében, mely noha nem elégséges az Isten igaz és üdvösséges ismereteire, de megmutatja nekünk az Isten mindenhatóságát, bölcsességét, dicsőségét. Másik, a feljebbvaló ismeret az Isten kijelentett igéjéből, amely ismeret igaz, tökéletes és üdvösséges, és Dávid megmutatja miben különbözik az elsőtől.
1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott.
2 Az egek hirdetik az Isten dicsőségét,
és az Ő kezeinek munkáját hirdeti a kiterjesztett erősség.
3 A nap a napnak önti ki beszédét; és
az éjszaka az éjszakának hirdet tudományt.
4 Nincs beszédük, sem igéjük: mégis
meghallatszik az ő szavuk.
5 Mind az egész földre kihat az ő zengésük, és a föld kerekségének határaira az ő beszédük; a napnak szerzett sátort az egekben,
6 És az mint egy vőlegény, örvendve
jön ki az ő ágyasházából: siet mint egy
erős férfi az ő útjának elvégzésére.
7 Az ő kijövetele az ég egyik végétől
fogva, és az ő forgása annak másik végéig van: és nincs semmi, ami elrejtőzhetne az ő melege elől.
8 Az ÚR törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az ÚR bizonyságtétele
igaz, bölcsességet ad az együgyűnek.
9 Az ÚR parancsolatai igazak, megvidámítják a szívet; az ÚR parancsolata
tiszta, megvilágosítja a szemeket.
10 Az ÚR félelme tiszta, megmarad
mindörökké; az ÚR ítéletei igazság,
mindenestől igazak!
11 Kívánatosabbak az aranynál, még
pedig a sok tiszta aranynál is, és édesebbek a méznél, még pedig a színméznél is.
12 Még a Te szolgádat is megintik
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Róm 1,20;
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Zsolt
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Zsoltárok 19. 20. 21.

Dávid ebben a dicséretben hálákat ad az Istennek az ő királyi birodalmának jó állapotáért és az ellenségein a győzelemért, amely példával megírja
a Krisztusnak, mint királynak győzelmét,
dicsőségét és felmagasztalását, melybe felvette az Isten az ő szenvedése, és a halálból való feltámadása után. Ezután jövendőt mond mind a zsidó nemzet megvetéséről és veszedelméről, mind a Krisztusnak
egyéb ellenségeinek romlásáról. E dicséretből vigasztalást vehetünk amikor az evangélium ellenségei a Krisztus egyházát meg
Az ország népének egyszerű kö- akarják rontani.
nyörgése Izrael királyáért, Dávidért, hogy Isten adjon neki jó és boldog 1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
birodalmat és győzelmet minden ellensé- adatott.
ge fölött. Mely dicsérettel a hívek minden 2 URam, a Te erősségedben örül a kihelyen és időben élhetnek, hogy Isten az ő rály, és a Te szabadításodban felettébb
fejedelmüket megoltalmazza, tartsa meg, örvendez.
igazgassa és adjon neki a közösség és az Is- 3 Az ő szívének kívánságát megadtad
ten egyházának igazgatásában boldog és neki; és az ő ajkainak kérését nem tahasznos növekedést és előmenetelt, mind gadtad meg tőle.
háborúságban, mind békességes időkben.
4 Mert magad elé vetted őt a Te javaid
áldásaival; és az ő fejére tiszta arany1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek koronát tettél.
5 Életet kért tőled, és adtál neki napokadatott.
2 Hallgasson meg téged az ÚR a te nak hosszúságát, mindörökké és mind
nyomorúságod napján; és tegyen győz- éltig.
6 Nagy az ő dicsősége a Te szabadítátessé a Jákob Istenének neve.
3 Küldjön neked segítséget az Ő szent- sodban; fényességet és ékességet adséges helyéről: és a Sionból oltalmaz- tál rá.
7 Mert áldásaidat adtad rá mindörökzon meg téged.
4 Emlékezzen meg minden áldozatod- re, megvidámítottad őt a Te színed
ról, és a te egészen égőáldozataidat te- örömével.
8 Mert a király bízik az ÚRban: azért
gye kövérré.
5 Cselekedjen veled a te szíved szerint, bízva a Magasságos jó kedvében, meg
nem hanyatlik.
és minden tanácsodat teljesítse.
6 Hogy örvendjünk a Te szabadításod- 9 Megtalálja a Te kezed minden ellenban, és a mi Istenünk nevében zászlót ségeidet; és a Te jobb kezed megtalálja
emeljünk: teljesítse az ÚR minden ké- a téged gyűlölőket.
10 Olyanokká teszed őket mint a tűzrésedet!
7 Most tudom, hogy megtartja az ÚR nek kemencéjét, a Te haragod idején;
az ő felkentjét; meghallgatja őt szent az ÚR az ő haragjában elnyeli őket és a
egeiből, az Ő jobb keze hatalmasan tűz emészti meg őket.
11 Az ő gyümölcsüket elveszted e
megszabadítja.
8 Némelyek az ő szekereikben, és né- földről, és az ő magvukat az emberek
melyek az ő lovaikban bíznak, de mi a fiai közül.
mi URunk Istenünk nevéről emléke- 12 Mert gonoszságot végeztek ellened
és álnokságot gondoltak, melyet véghez
zünk meg.
9 Ők meghanyatlottak és elestek; mi nem vihetnek.
13 Mert célnak teszed őket, és megfepedig felkelünk és felegyenesedünk.
10 URam, tarts meg minket: Az a király szíted a Te ívedet ellenük.
hallgasson meg minket azon a napon, 14 Magasztaltass fel, URam, a Te erősségedben; énekeljük és dicsérjük a Te
mikor segítségül hívjuk őt.
hatalmadat.
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azokból: és azok megtartóinak sok jutalma van.
13 De ki tudhatja a vétkeket? Az én titkos bűneimtől tisztíts meg engem.
14 Tartóztasd meg a Te szolgádat a
vakmerő bűnöktől, ne uralkodjanak
rajtam: akkor tökéletes leszek, és tiszta leszek sok vétektől.
15 Az én szám beszédei és az én szívem gondolatai legyenek kedved szerint valók Teelőtted, óh URam, aki nekem erősségem és szabadítóm vagy!
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Dávid ebben a dicséretben az ő sok
és nagy nyomorúságának és fájdalmának példájában nyíltabban prófétál a
Krisztus szenvedéseiről, haláláról, feltámadásáról, győzelméről és az egyház kiterjedéséről az egész világon, mint a Krisztus,
Máté, János és a Zsidókhoz írt levélben bizonyságot tesznek.

22:2
Mt 27,46;
Mrk 15,34;
22:3
Jób 19,7;
JSir 3,8;
22:4
1Kir 9,3;
22:6
Zsolt 25,3;
Zsolt 31,2;
Zsolt 107,6;
Ésa 49,23;
Róm 9,33;
22:7
Ésa 53,2-3;
Mt
27,39-40;
22:8
Zsolt
109,25;
Mt 27,39;
22:9
Zsolt 42,4;
Mt 27,43;
22:10
Zsolt 71,6;
22:11
Zsolt
31,15;
Ésa 49,1;
22:13
Józs 17,5;
Ámós 4,4;
22:14
Mt 27,22;
22:15
Zsolt
40,13;
22:16
Zsolt 32,4;
Zsolt
102,4-6;
22:17
Lk 23,33;
Jn 19,23;
Jn 19,37;
Jn 20,25;
Jel 1,7;

1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott, az első hajnalra.
2 Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engem? és miért távoztál el az én
megtartásomtól, és az én jajgatásaim
szavától?
3 Én Istenem, kiáltok egészen napestig, de nem hallgatsz meg; éjjel sincs
nekem nyugalmam.
4 Te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.
5 Benned bíztak a mi atyáink; bíztak és
megszabadítottad őket.
6 Hozzád kiáltottak és megszabadultak; benned bíztak és meg nem szégyenültek.
7 Én pedig féreg vagyok és nem férfi:
emberek szidalma és a nép utálata.
8 Mindenki aki engem lát, csúfol engem; vonogatják ajkaikat és fejüket
hajtogatják,
9 Ezt mondva: Bízott az ÚRban, mentse
meg őt! szabadítsa meg őt, mert gyönyörködik benne!
10 Mert Te vontál ki engem az anyám
méhéből: és biztattál engem az anyám
emlőin.
11 A Te oltalmad alá vettettem az
anyám méhétől fogva, az én anyám
méhétől fogva Te vagy Istenem.
12 Ne távozz el tőlem: mert a nyomorúság közel van, és senki sincs, aki segítségemre legyen.
13 Tulkok sokasága vett körül engem,
és Básán bikái körbevettek engem.
14 Feltátották ellenem az ő szájukat,
mint a ragadozó és ordító oroszlán;
15 Mint a víz, úgy öntettem ki; és minden csontom széthullott; az én szívem
mint a viasz, elolvadt az én belső részeim között.
16 Az én erőm megszáradt mint a cserép, az én nyelvem is ínyemhez tapadt,
és a halál porába vetettél engem.
17 Mert körülvettek engem az ebek, és
a gonoszok serege körbevett engem;
átlyukasztották kezeimet és lábaimat;
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18 Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám.
19 Az én ruháimat maguk közt elosztották, és köntösömre sorsot vetettek.
20 De Te, óh URam, ne légy messze tőlem; én erősségem siess segítségemre.
21 Mentsd meg az én lelkemet a fegyvertől, és az egyetlenemet az ebek kezéből.
22 Szabadíts meg engem az oroszlán
szájából és az orrszarvú szarvai ellen;
hallgass meg engem.
23 Hirdetem a Te nevedet az én atyámfiainak, a gyülekezet közepén dicsérlek téged.
24 Ti, akik félitek az URat, dicsérjétek
Őt! Jákob minden magva, dicsőítsétek
Őt: és féljétek Őt, Izrael minden magva!
25 Mert nem vetette meg, és nem utálta meg a szegény nyomorúságát, és
nem rejtette el az Ő arcát előle, és mikor kiáltott hozzá, meghallgatta.
26 Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben: Az én fogadásaimat teljesítem azok előtt, akik félik Őt.
27 Esznek a nyomorultak és megelégednek; dicsérik az URat, akik keresik
Őt, és él a ti szívetek mindörökké.
28 Megemlékeznek és megtérnek az
ÚRhoz a föld minden határai, és imádkozik előtted a pogányok minden
nemzetsége.
29 Mert az ÚRé a királyi hatalom, és
uralkodik a pogányokon.
30 Esznek, és imádja Őt a föld minden
gazdagja; mind Őelőtte hajt térdet,
akik a porba fekszenek le; és aki nem
tarthatja életben lelkét.
31 Magjuk neki szolgál, és az ÚRé lesz
mindörökké.
32 Eljönnek és hirdetik az Ő igazságát
az utánuk való népnek, hogy Ő ezt cselekedte!

22:19
Mt 27,35;
Mrk 15,24;
Lk 23,34;
Jn 19,24;
22:21
Zsolt 40,14;
22:22
Zsolt 58,7;
22:23
Zsid 2,12;

22:25
Zsolt 9,13;

22:26
Zsolt
56,13;
22:27
Ésa 65,13;
22:28
Zsolt 2,8;
Zsolt
72,11;
Zsolt 86,9;
Mal 1,11;
22:29
Zsolt
24,1-2;

22:32
Zsolt
52,11;

23

Dávid hálákat ad Istennek, hogy
mind rá, mind az egyházra gondot
visel és oltalmazza, valamint minden testi
és szellemi ajándékért. Mások is ezt tegyék,
inti őket saját példájával.
1 Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm.
2 Gyönyörűséges és füves helyeken legeltet engem, és csendes vizekhez terelget engem.

23:1
Zsolt 80,2;
Ésa 40,11;
Jer 23,4;
Ezék 34,23;
Jn 10,11;
1Pét 2,25;
Jel 7,17;

23:4
Zsolt 3,6-7;
Zsolt 49,16;
Zsolt
118,6;
23:5
Zsolt
92,11;
23:6
Zsolt 27,4;

3 Lelkemet megvidámítja, az igazság
ösvényein vezet engem az Ő nevéért.
4 Még ha a halál völgyének árnyékában járok is: nem félek a gonosztól,
mert Te velem vagy; a Te vessződ és
botod vigasztal engem.
5 Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejemet olajjal,
csordultig töltöd poharamat.
6 Bizony a Te jóságod és irgalmasságod követ engem életem minden idejében, és az ÚR házában lakom hos�szú ideig.

24

Dávid ebben a dicséretben megírja a
Krisztus országának nagy voltát és
kiterjedését mind az egész világra az evangélium prédikálásával, és kik annak igaz
tagjai. Ezután inti a királyokat és fejedelmeket, hogy a Krisztus királyt az Ő evangéliumával ismerjék meg és fogadják be, ha
nem akarnak elveszni az örökkévalóságban. Ez a dicséret intsen mindenféle rangú embert a Krisztus egyháza és országa
építésére, inkább mint rontására, és bátorítson minket, mikor ez a világ a Krisztus
evangéliuma ellen háborog.

24:1
2Móz 19,5;
5Móz 10,14;
Jób 41,11;
Zsolt
50,12;
1Kor 10,26;
1Kor 10,28;
24:2
2Pét 3,5;
24:3
Zsolt 15,1;
Ésa
33,14-15;

24:7
Zsolt
118,19;

1 Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és annak teljessége; a föld kereksége és az
abban lakozók.
2 Mert Ő fundálta azt a tengereken, és
a folyóvizek felett csinálta azt.
3 Kicsoda megy fel az ÚR hegyére? És
kicsoda áll meg az Ő szentségének helyén?
4 Az ártatlan kezű és a tiszta szívű: aki
fel nem emelte lelkét a hivalkodásra,
sem hamissággal meg nem esküdött.
5 Ez vesz áldást az ÚRtól, és igazságot
az ő üdvözítő Istenétől.
6 Ilyen az Istent keresők nemzetsége,
és a Jákob igaz nemzetsége, akik a Te arcodat keresik. Szela.
7 Ti kapuk emeljétek fel a ti fejeteket,
és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók;
hadd menjen be a dicsőség Királya.
8 Kicsoda ez a dicsőség Királya? Az
erős és hatalmas ÚR, az erős hadakozó ÚR.
9 Ti kapuk emeljétek fel a ti fejeteket,
és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók,
hadd menjen be a dicsőség Királya!
10 Kicsoda ez a dicsőség Királya? A seregek URa: Ő a dicsőség Királya. Szela.

25

Zsoltárok 23. 24. 25.

A próféta buzgón könyörög a bűnei
bocsánatáért. Másodszor, kéri Isten Szellemének erejét és segítségét, hogy a
nyomorúság nagysága miatt és az Isten késése miatt kétségbe ne essen. Harmadszor,
hogy minden ellenségétől óvja meg.

1 Dávid zsoltára. Tehozzád emelem
fel, óh URam, az én lelkemet!
2 Én Istenem, benned bízom; meg ne
szégyenüljek; ne örüljenek rajtam az
én ellenségeim.
3 Mert senki, aki téged vár, meg nem
szégyenül; szégyenüljenek meg akik
gonoszul cselekszenek, ok nélkül.
4 A Te útjaidat mutasd meg nekem,
URam, a Te ösvényeidre taníts meg
engem.
5 Vezess engem a Te igazságodban és
taníts engem: mert Te vagy az én szabadító Istenem; téged várlak mindennap.
6 Emlékezz meg, URam, a Te irgalmasságodról és jóvoltodról, melyek
öröktől fogva vannak.
7 Az én ifjúságom bűneiről, és vétkeimről meg ne emlékezz; hanem a Te irgalmasságod szerint emlékezz meg rólam, a Te jóságodért, óh URam!
8 Jó és igaz az ÚR; ezért tanítja azokat
akik az útról eltévelyednek.
9 Igazgatja az alázatosokat az ítéletben, és megtanítja az alázatosokat az
Ő útjaira.
10 Az ÚR minden útja irgalmasság és
igazság azoknak, akik az Ő szövetségét és bizonyságait megőrzik.
11 A Te nevedért, URam, bocsátsd
meg az én bűneimet, mert sok az.
12 Ki az az ember, aki féli az URat? Azt
tanítja az útra, melyet válasszon.
13 Annak lelke a jóban nyugszik, és
annak magzata örökségül bírja a földet.
14 Az ÚR titka azoké, akik Őt félik: és
az Ő szövetségét megjelenti nekik.
15 Az én szemeim mindenkor az ÚRra
néznek, mert Ő veszi ki a tőrből az én
lábaimat.
16 Tekints rám és könyörülj rajtam,
mert árva és szegény vagyok.
17 Az én szívem háborúságai igen
megsokasodtak: az én szorongattatásaimból szabadíts meg engem.
18 Lásd meg az én nyomorúságomat
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25:2
Zsolt
13,4-5;
Zsolt 22,5;
Zsolt 31,2;
Zsolt 34,6;
25:3
Ésa 28,16;
Róm 10,11;
25:4
Zsolt 27,11;
Zsolt
86,11;
Zsolt
119,1;
25:5
Zsolt 18,3;
25:6
Zsolt
103,17;
Zsolt
106,1;
Zsolt 107,1;
Zsolt 117,2;
Zsolt
136,1;
Jer 33,11;
25:7
Jób 13,26;
25:9
Jób 36,22;
25:10
5Móz
28,1-14;
25:11
Ésa 43,25;
25:12
Zsolt 32,8;
25:13
Zsolt 36,9;
25:14
Péld 3,32;
25:15
Zsolt
18,24;

25:18
Zsolt
19,13;

Zsoltárok 25. 26. 27.
25:19
Zsolt 69,5;

25:21
Zsolt
18,21-24;
25:22
Zsolt
130,8;

és gyötrelmemet; bocsásd meg minden
bűnömet.
19 Lásd meg az én ellenségeimet: mert
igen megsokasodtak, és kegyetlen
gyűlölettel gyűlölnek engem.
20 Őrizd meg az én lelkemet és szabadíts meg engem, hogy meg ne szégyenüljek, mert én benned bíztam.
21 A tökéletesség és igazság őriznek
meg engem: mert téged várlak.
22 Szabadítsd meg, óh Isten, Izraelt
minden nyomorúságaiból!

26

Dávid először könyörög, hogy Isten védje meg őt a hamis vádlóktól
és ellenségeitől az ő ártatlanságában. Másodszor, megvallja az ő hitét és tudományát, amelyet együtt vall az Isten népével
az egyházban, és gyűlöli és megítéli a hitetlenek tudományát, és a ő személyüket, életüket és minden tanácsukat.

26:1
Zsolt 7,9;
Zsolt
18,24-25;
26:2
Zsolt
139,23;
26:3
1Kir 14,8;
Zsolt 11,5;
26:4
Jób 31,5;
Zsolt 1,1;
26:5
Zsolt
101,7-8;
26:6
5Móz
21,6-7;

26:8
Zsolt 27,4;
26:9
Zsolt 5,6-7;
Zsolt 11,5;

26:12
Zsolt 1,1-2;
Zsolt
18,22-23;

1 Dávid zsoltára. Ítélj meg engem
URam: mert én az én tökéletességemben jártam, és az ÚRban bíztam, azért
nem tántorgok.
2 Próbálj meg engem, URam, és kísérts
meg engem; vizsgáld meg az én veséimet és szívemet;
3 Mert a Te irgalmasságod a szemeim
előtt van, és szüntelen a Te igazságodban járok.
4 Nem ültem együtt a hivalkodó emberekkel, és a képmutató emberekkel
nem járok.
5 Gyűlölöm a gonosztevők gyülekezetét, és a hitetlenekkel együtt nem ülök.
6 Megmosom kezeimet az ártatlanságban, és a Te oltárodat gyakorlom, óh
URam;
7 Hogy zengő szóval dicsérjelek téged,
hirdetve minden csodáidat.
8 URam, szeretem a Te házadban való
lakást, és a Te dicsőséged hajlékának
helyét.
9 Ne rekeszd egybe a bűnösökkel az én
lelkemet, se az én életemet a vérszívó
emberekkel:
10 Mert a ő kezükben bűn van, és az
ő jobb kezük megvesztegetéssel rakva.
11 Én pedig az én ártatlanságomban
járok, ezért szabadíts meg engem és
könyörülj rajtam.
12 Az én lábam igazságban áll; és a
gyülekezetekben áldom az URat.
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27

A próféta megírja az Istenben való
bizalmát, és könyörög a lelkében,
hogy lehessen az egyház igaz tagja, megtarthassa Isten igéjét, kereshesse és tisztelhesse az igaz Istent.
1 Dávid zsoltára. Az ÚR az én világosságom és szabadítóm: kitől féljek? Az
ÚR az én életem erőssége: kitől rettegjek?
2 Mikor gonoszok jönnének ellenem,
hogy az én hústestemet ennék: az én
ellenségeim és háborgatóim megütköznek és elhullanak.
3 Ha tábort is járnának körülöttem,
nem fél az én szívem; és ha had támad
ellenem: mégis benne bízom.
4 Egy dolgot kértem az ÚRtól, most is
azt kérem, hogy lakhassak az ÚR házában életem minden idejében, hogy láthassam az ÚR szépségét és látogathassam az Ő templomát.
5 Mert elrejt engem az Ő sátrában a
veszedelem napján; elrejt engem az Ő
sátrának titkos helyén, és a kősziklára
felemel engem.
6 És most is felemeli az én fejemet ellenségeim fölé, akik körülöttem vannak: és áldozom az Ő sátrában örömnek áldozatával; énekelek és dicséretet
mondok az ÚRnak.
7 Hallgasd meg URam az én szavamat,
mikor hozzád kiáltok: és könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
8 Helyetted mondja a szívem: Keressétek az én arcomat! A Te arcodat keresem, URam.
9 Ne rejtsd el arcodat előlem; ne vesd
el haragodban a Te szolgádat: Te vagy
segítségem, ne távozz el tőlem és ne
hagyj el engem, én üdvösségem Istene;
10 Ha az én atyám és anyám elhagynak is engem: az ÚR magához vesz engem.
11 Taníts meg engem a Te utadra, óh
URam, és hordozz engem az egyenes
úton, az én ellenségeim miatt.
12 Ne adj át engem az én ellenségeim
akaratának: mert hamis tanúk támadtak ellenem, akik erőszakot lihegnek.
13 Bizony hiszem, hogy meglátom az
ÚR jóságát az élők földjében!
14 Várd az URat és légy erős: és megerősíti a te szívedet; várd ezért az
URat!

27:1
Zsolt
118,6;
Ésa 10,17;
Ésa
60,19-20;
Mik 7,8;
Lk 1,79;
Jn 1,4;
Jn 8,12;
Jel 21,23;
27:2
Zsolt
18,38-39;
27:3
Zsolt 3,6-7;
27:4
Zsolt 23,6;
Zsolt
42,2-3;
27:5
Zsolt
31,21;

27:10
Ésa
49,15-16;
27:11
Zsolt 25,4;
Zsolt
86,11;
Zsolt
119,1;

27:14
Zsolt
31,25;
Ésa 25,9;
Ésa 33,2;
Hab 2,3;

28

Dávid könyörög az Istenhez, hogy
az elkövetkezendő veszedelem ellen
tartsa meg őt, ne vesszen el a hitetlenekkel
együtt. Miután hálákat ad Istennek az Ő jó
tettei és szabadítása miatt, az ő példájával
int másokat is, hogy hasonlóképpen kérjenek és várjanak segítséget és oltalmat minden nyomorúságukban és veszedelmes kísértésekben. Ezzel a dicsérettel rendszeresen élhetünk minden eljövendő nyomorúság és veszedelem ellen.

28:1
Zsolt 30,3;
Zsolt 143,7;

28:3
Zsolt 12,3;
Jer 9,8;

28:4
Róm 2,6-9;
2Thessz
1,6-7;
28:5
Jób
34,26-27;
Lk 19,4244;
28:6
Zsolt 18,4;
Zsolt
18,49;
28:8
Zsolt 20,7;

1 Dávid zsoltára. Hozzád kiáltok,
URam, én Kősziklám; ne fordulj el tőlem szótlanul, mert ha netalán elfordulnál tőlem szótlanul, hasonló lennék
a sírba szállókhoz.
2 Hallgasd meg az én könyörgéseim
szavát mikor hozzád kiáltok, és mikor kezeimet felemelem a Te szentséges lakhelyed felé.
3 Ne számlálj engem a hitetlenek és
gonosztevők közé, akik békességet
szólnak felebarátjukkal, pedig gonosz
van az ő szívükben.
4 Fizess meg nekik az ő cselekedeteik
szerint és igyekezetük gonoszsága szerint; az ő kezeik munkája szerint fizess
nekik, add meg nekik jutalmukat:
5 Mert nem gondolnak az ÚR cselekedeteivel és kezének munkáival, ezért
lerontja őket és többé föl nem építi őket.
6 Áldott az ÚR: mert meghallgatta az
én könyörgéseim szavát.
7 Az ÚR az én erősségem és pajzsom,
Őbenne bízott az én szívem és megsegíttettem; örül az én szívem és énekemmel dicsérem Őt.
8 Az ÚR az ő erősségük, és Ő az ő királyának megtartó ereje.
9 Tartsd meg a Te népedet és áldd meg
a Te örökségedet: legeltesd őket és magasztald fel őket mindörökké!

29

Ebben a dicséretben a próféta int
minden rangú embert Izrael Istenének igaz ismeretére, félelmére és tiszteletére.

29:1
Zsolt
96,7-8;

29:3
2Móz 9,23;

1 Dávid zsoltára. Adjatok az ÚRnak, ti
fejedelmek fiai, adjatok az ÚRnak dicsőséget és dicséretet;
2 Adjatok az ÚR nevének dicsőséget,
imádjátok az URat az Ő szent ékességében.
3 Az ÚR szava van a vizek fölött; a di-

Zsoltárok 28. 29. 30.
csőség Istene mennydörög; az ÚR van
a sok vizek felett.
4 Az ÚR szava hatalmas; az ÚR szava
dicsőséges;
5 Az ÚR szava töri a cédrusfákat; és az
ÚR töri a Libanon cédrusait;
6 És ugrándoztatja azokat, mint a borjúkat; a Libanon és a Szirjón hegyeit,
mint az orrszarvú fiait.
7 Az ÚR szava tűzlángokat szór.
8 Az ÚR szava reszketteti a pusztát, az
ÚR reszketteti Kádes pusztáját.
9 Az ÚR szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, és lefosztja az erdőket; és az Ő szent templomában mindenki dicséretet mond neki.
10 Az ÚR az özönvízen ült; és trónol az
ÚR, mint király mindörökké!
11 Az ÚR ad erősséget az Ő népének;
az ÚR megáldja az Ő népét békességben.
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29:4
Ésa 30,31;
29:5
Ésa
2,12-13;
29:7
Ésa
66,15-16;
2Thessz
1,8;
29:9
Zsolt
134,1-2;
29:10
1Móz 6,17;
1Móz 8,1-3;
Zsolt 10,16;
29:11
5Móz 28,7;
5Móz
28,13;
1Kir
4,20-21;

A próféta ebben a dicséretben legelőször hálákat ad Istennek, hogy minden betegségéből és a halál minden félelméből, az Isten haragjától és minden egyéb
veszedelemből megszabadította. Másodszor, leírja az okát, amiért dicséri az Istent. Harmadszor, int másokat is Isten dicséretére. Ezzel a dicsérettel élhetünk, amikor minket Isten nyavalyánkból és veszedelmes ügyeinkből megment.

1 Dávidnak, a háza felszentelésekor
énekelt zsoltára.
2 Felmagasztallak téged URam: mert
felemeltél engem, és nem engedted,
hogy az én ellenségeim rajtam örüljenek.
3 Én URam Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem!
4 URam, felhoztad a Seolból az én lelkemet, megelevenítettél a sírba szállók
közül.
5 Dicsérjétek az URat ti hívei, és dicsérjétek az Ő szentségének emlékezetét;
6 Mert egy szempillantásig tart az Ő
haragja, de örökkévaló az Ő jóakarata; este sírás száll be, de reggelre öröm.
7 Én pedig így gondoltam az én jólétemben: Soha meg nem rendülök:
8 URam, a Te jókedvedből erősítetted
meg az én hegyemet: de mihelyt elrejtetted arcodat, én megháborodtam.
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30:2
2Sám 5,11;

30:4
Zsolt
18,17-20;
Zsolt
116,3-4;
30:5
Zsolt 97,12;
30:6
Ésa 54,7;

30:8
2Sám
5,10-12;
Zsolt
104,29;

Zsoltárok 30. 31. 32.
30:10
Zsolt 6,5-6;
Zsolt
115,17;

30:12
2Sám
15,30;
Zsolt
18,44-50;

9 Hozzád kiáltottam URam, és neked
könyörögtem URam, ezt mondva:
10 Mi haszon van az én véremben,
hogyha sírba szállok? Vajon dicsér-e
téged a por? Vajon hirdeti-e a Te igazságodat?
11 Hallgass meg URam, és könyörülj
rajtam: URam, légy nekem segítségem.
12 Siralmamat örömre fordítottad, levetetted gyászruhámat, és felöveztél
engem örömmel.
13 Ezért dicséretet énekel neked az én
dicsőségem, és nem szótlan: én URam
Istenem, örökké dicsérlek téged.

31

A próféta Istennek könyörög az ő
minden bűne ellen, lelki háborúságai és testi ellenségei ellen.

31:2
Zsolt 22,6;
Zsolt
25,1-3;
Zsolt
70,1-2;
Ésa 49,23;
31:3
Zsolt 71,3;
Péld 18,10;
31:4
Zsolt
25,11;

31:6
Lk 23,46;

31:10
Jób 17,6;
Zsolt 6,8;

31:12
Jób 19,13;
Zsolt
38,12;

1 Dávid zsoltára, melyet az éneklőmesternek adott.
2 Tebenned bíztam URam: meg ne szégyenüljek soha; a Te igazságodban
szabadíts meg engem.
3 Hajtsd hozzám a Te füledet, hamar
szabadíts meg engem, légy nekem erős
kősziklám és erős házam, hogy megtarts engem;
4 Mert Te vagy az én Kősziklám és
Erősségem; ezért a Te nevedért vezess
engem, és vigyél engem.
5 Szabadíts ki engem a tőrből, amelyet
titkon vetettek nekem, mert Te vagy az
én erősségem.
6 A Te kezedbe ajánlom az én szellememet: mert megváltottál engem,
URam, igazság Istene.
7 Gyűlölöm a hiábavaló hazugságok
követőit! én pedig az ÚRban bízom.
8 Vigadok és örvendezek a Te jóvoltodban, mert megtekintetted az én
nyomorúságomat, és láttad az én lelkemet a háborúságokban.
9 És nem rekesztettél engem az ellenség kezébe, hanem az én lábaimat tágas
térre állítottad.
10 Könyörülj rajtam, URam: mert nyomorúságban vagyok, elhervadt a bánat
miatt az én szemem, az én lelkem, és
az én hasam.
11 Mert elfogyott életem a bánat miatt,
és esztendeim a fohászkodás miatt; az
én erőm elszakadt az én hamisságom
miatt, és csontjaim megemésztődnek.
12 Minden ellenségemnek én voltam
szidalma, leginkább szomszédaimnak;
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rettegés voltam barátaimnak, és akik
engem kinn megláttak, elfutottak tőlem.
13 Elfelejtkeztek rólam mint a halottról, aki az élők szívéből kiment; olyanná
lettem mint az elrohadt edény.
14 Mert hallottam sokak szidalmazását, és mindenfelől rettegés van, mivelhogy együtt tanácskoznak ellenem, és
tanácsot tartanak, hogy megfogják az
én lelkemet.
15 Én pedig, URam, benned bízom, azt
mondom: Te vagy Istenem.
16 A Te kezedben vannak az én életem
napjai; szabadíts meg engem az ellenségeim kezéből, és az én üldözőimtől.
17 Világosítsd meg arcodat a Te szolgádon, tarts meg engem a Te jóvoltodból.
18 URam, meg ne szégyenüljek, mert
segítségül hívtalak téged; a hitetlenek
szégyenüljenek meg és némuljanak
meg a sírban.
19 Némuljanak el a hazugság ajkai:
akik az igaz ellen szólnak kemény kevélységgel és megvetéssel.
20 Mely igen bőséges a Te jóságod,
amelyet elrejtettél a téged félőknek, és
amelyet megadtál azoknak, akik benned bíznak az emberek fiai előtt.
21 Elrejted őket a Te arcod rejtekében,
mindenki kevélysége elől; elrejtetted
őket a Te sátorodban a perlekedő nyelvek elől.
22 Áldott az ÚR, aki csodálatossá tette az Ő irgalmasságát felém, mint egy
erős városban.
23 Én pedig azt gondoltam sietségemben: Elvettettem a Te szemeid elől! de
mégis meghallgattad az én könyörgéseim szavát, mikor kiáltottam hozzád.
24 Szeressétek az URat mind, ti jóravalói; az Ő híveit megőrzi az ÚR, és
bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek.
25 Legyetek erősek, és erős legyen a ti
szívetek, mindnyájan, akik az ÚRban
bíztok.

31:15
Zsolt
22,11;
31:16
Jób 14,5;
31:17
Zsolt 4,7;
31:18
Zsolt 6,11;

31:19
Zsolt
52,3-4;
Péld 14,3;
31:20
Ésa 64,4;
1Kor 2,9;
31:21
Zsolt 27,5;

31:23
Ésa
38,11-12;
31:24
5Móz
10,12;
Zsolt
34,10;
Róm 2,6-9;
31:25
Zsolt 27,14;
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A próféta ebben a dicséretben tanít az emberek főbb boldogságáról,
amely Isten előtt van, a bűn ingyen megbocsátásában és megigazításban.
1 Dávid tanítása. Boldog az, akinek
hamissága megbocsáttatott, és akinek
bűne elfedeztetett.

32:1
Róm 4,6-7;

Zsoltárok 32. 33. 34.
32:2
Jel 14,5;
32:3
Zsolt 31,11;

32:5
Jób 31,33;
Zsolt 51,6;
Péld 28,13;
Jer 3,13;
1Ján 1,9;
32:6
Ésa 49,8;
32:7
Zsolt 27,5;
Zsolt
31,21;
32:8
Zsolt
25,12;
32:9
Zsolt
49,21;
Péld 26,3;
Ésa 1,3;
Jak 3,3;
32:10
Péld 13,21;
Ésa 40,31;
32:11
Zsolt
33,1-5;
Lk 1,46-49;

2 Boldog ember az, akinek az ÚR bűnt
nem tulajdonít, és akinek szellemében
álnokság nincs.
3 Mikor elhallgattam: megavultak az
én csontjaim az én napestig való jajgatásom miatt;
4 Mert éjjel és nappal rám nehezedett
a Te kezed, az én nedvem nyári aszál�lyá vált. Szela.
5 Ezért az én bűnömet megjelentem
neked, és az én hamisságomat el nem
rejtem, és mondom: Megvallom az én
vétkeimet az ÚRnak; és Te megbocsátottad az én bűneim hamisságát. Szela.
6 Azért könyörögjön neked minden
szent a megtalálás idején; bizony a sok
vizek áradásai hozzá el nem jutnak.
7 Te vagy az én oltalmam a háborúságban; őrizz meg engem; a szabadulás énekével végy körül engem! Szela.
8 Oktatlak téged, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel
tanácsot adok neked.
9 Ne legyetek olyanok mint a ló és
mint az öszvér, amelyeknek nincs értelmük, amely állatokat ha meg nem
szorítod zablával és fékkel, nem közelítenek hozzád.
10 Sok bánata van a hitetlennek, de aki
bízik az ÚRban, körbeveszi azt az Ő irgalmassága.
11 Vigadjatok az ÚRban és örüljetek
ti igazak: és énekeljetek mindnyájan ti
egyenesszívűek.

33
33:1
Zsolt 147,1;
33:3
Zsolt 40,4;
Zsolt 96,1;
Zsolt 98,1;
Zsolt
144,9;
Ésa 42,10;
Jel 5,9;
Jel 14,3;
33:4
Péld 30,5;
33:5
Zsolt 45,8;
Zsolt
119,64;
Zsid 1,9;

A próféta ebben a dicséretben inti a
híveket az Isten dicséretére és magasztalására, az Ő csodálatos tetteiért, bölcsességéért, hatalmáért és sok jótettéért,
melyet cselekedett mind az egész emberi
nemzettel, és kiváltképpen az Ő egyházával. Ezért ezzel a dicsérettel élhetünk mikor az Istennek mind lelki, mind testi jótettéért hálákat akarunk adni.
1 Örüljetek ti igazak az ÚRban, az igazakhoz illik a dicséret.
2 Dicsérjétek az URat hegedűvel, lanttal és tízhúrú hárfával, énekeljetek dicséretet neki.
3 Énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4 Mert igaz az ÚR beszéde, és minden
cselekedete igazságban van.
5 Szereti az igazságot és az ítéletet: az
ÚR jóságával teljes a föld!

6 Az ÚR igéje által lettek az egek, és
az Ő szájának leheletével minden seregük.
7 Összegyűjti a tenger vizeit mint egy
tömlőben; a mélységeket az ő titkos
helyeire helyezi.
8 Félje az URat az egész föld; rettegjen
tőle a földnek minden lakója.
9 Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt
és előállt.
10 Az ÚR semmissé teszi a pogányok
tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11 Az ÚR tanácsa pedig mindörökké
megmarad, az Ő szívének gondolatai
nemzedékről nemzedékre.
12 Boldog nép az akinek Istene az ÚR,
és az a nép, amelyet örökségül választott magának.
13 Az egekből letekint az ÚR, és látja az
emberek minden fiát.
14 Az Ő lakhelyének székéből néz a
föld minden lakosára;
15 Aki mindegyiknek szívét teremtette, és aki érti minden cselekedetüket.
16 Nem szabadul meg a király a seregének sokasága által, sem a hatalmas
nem szabadul meg az ő nagy ereje által.
17 Megcsal a ló a szabadításban, és az
ő nagy ereje által meg nem ment.
18 Íme, az ÚR szemei az Őt félőkön
vannak, és az Ő irgalmasságában bízókon;
19 Hogy megszabadítsa a halálból az ő
lelküket, és eltartsa őket az éhségben.
20 A mi lelkünk várja az URat, mert Ő
a mi segítségünk és pajzsunk.
21 Mert benne vigad a mi szívünk,
azért, mert az Ő szent nevében bízunk.
22 Legyen URam, a Te irgalmasságod
mi rajtunk, ahogyan bíztunk benned.

34

Dávid ennek a dicséretnek az első
részében az Istennek ad hálákat,
hogy megszabadította őt az ő ellenségeitől, és int minden hívőt az ő példájával,
hogy a szükségben Istentől kérjenek segítséget és tőle várjanak szabadulást. Második részben megindokolja miért indíttatott
dicséretre, és magasztalja és dicséri Isten
kegyelmét és jóságát. Utolsó részben végig
inti a hívőket, először az Istenben való bizalomra, másodszor igaz istentiszteletre.
Harmadszor, jámbor és szent élet követésére és Istenfélelemre, bizonyos okokkal.
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33:6
1Móz 1,6-7;
Zsolt
146,6;
Jn 1,1-3;
33:7
Jób 26,10;
33:8
Jób
37,22-23;
33:9
1Móz 1,3-6;
33:10
Neh 4,15;
Zsolt 2,1-4;
Ésa 19,3;
33:11
Péld 19,21;
Péld 21,30;
Ésa 46,10;
ApCsel
4,27-28;
33:12
5Móz 4,7-8;
Zsolt 65,5;
Zsolt
144,15;
33:16
Zsolt 44,7;

33:18
Jób 36,7;
Zsolt
34,16;
1Pét 3,12;
33:19
Jób 5,20;
Zsolt
34,6-7;
Zsolt 37,19;
33:20
1Móz 15,1;

Zsoltárok 34. 35.
34:1
1Sám
21,13;
34:2
Zsolt
104,33;
Zsolt
145,1-2;
34:3
Zsolt
107,41-42;
34:5
Ésa 65,24;
34:8
Zsolt 91,11;
Mt 18,10;
Zsid 1,14;
34:9
Jer 17,7-8;
34:10
5Móz
28,1-13;
Zsolt 31,24;
34:11
Jób 4,11;
Jób
5,22-26;
Péld 13,25;
34:13
1Pét 3,10;
34:15
Zsid 12,14;
34:16
Jób 36,7;
Zsolt
33,18;
1Pét 3,12;
34:17
Jób 36,14;
Zsolt 5,6-7;
34:18
Zsolt 9,11;
Zsolt
32,10;
34:19
Zsolt
51,19;
Zsolt
145,18;
2Tim 3,11;
34:20
ApCsel
14,22;
2Tim 3,12;
34:21
Jn 19,36;

1 Dávid éneke, mikor elváltoztatta az
értelmét Abimélek előtt, aki maga elől
kiűzte, és elment.
2 Áldom az URat minden időben, az
Ő dicsérete szüntelen az én számban
van.
3 Az ÚRban dicsekedik az én lelkem;
és meghallják ezt a nyomorultak és
örülnek.
4 Magasztaljátok az URat velem
együtt, és magasztaljuk fel együtt az
Ő nevét!
5 Megkerestem az URat és meghallgatott engem: és minden rettegéseimből
megszabadított engem.
6 Akik Őrá néznek és hozzá futnak,
azok arca meg nem pirul.
7 Ez a szegény kiáltott: és az ÚR meghallgatta őt, és minden háborúságából
megszabadította őt.
8 Az ÚR angyala tábort jár az Őt félők
körül és megszabadítja őket.
9 Érezzétek meg és lássátok meg, hogy
igen jó az ÚR! Boldog ember az, aki
benne bízik!
10 Féljétek az URat ti szentjei! mert
nincs fogyatkozásuk az Őt félőknek.
11 Az oroszlánok kölykei megéheznek
és szűkölködnek; de akik az URat keresik, semmi jó nélkül nem szűkölködnek.
12 Gyertek ide fiaim és hallgassatok
engem: az ÚRnak félelmére megtanítalak titeket.
13 Ki az az ember, aki az életet kívánja? és kívánja látni az ő jó napjait?
14 Tartsd meg nyelvedet a gonosztól,
és a te ajkaidat, hogy ne szóljanak hazugságot.
15 Hajolj el a gonosztól, és cselekedj
jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16 Az ÚR szemei az igazakon vannak,
és az Ő fülei azok kiáltásain;
17 Az ÚR arca azok ellen van, akik gonoszt cselekszenek, hogy kigyomlálja
e földről azok emlékezetét.
18 Az igazak kiáltanak, és az ÚR meghallgatja, és minden nyomorúságukból megszabadítja őket.
19 Közel van az ÚR a megtört szívekhez, és a töredelmes szelleműeket
megtartja.
20 Sok baja van az igaznak, de valamennyiből megszabadítja őt az ÚR.
21 Megőrzi minden csontját, egy sem
törik meg azokból.
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22 A hitetlent pedig a gonoszság
öli meg, és akik gyűlölik az igazat,
elpusztíttattnak.
23 Megváltja az ÚR az Ő szolgái lelkét,
és nem vesznek el akik benne bíznak.

34:22
Péld 5,22;
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A próféta ennek a dicséretnek az első
részében könyörög Istennek, hogy őt
az ő ellenségei ellen oltalmazza meg, akik
ok nélkül és méltatlanul háborgatják és a
Saul udvarában elveszteni igyekeznek.

1 Dávid zsoltára. Perelj URam a velem
perlőkkel; és harcolj az ellenem harcolókkal.
2 Ragadj fegyvert és pajzsot, és kelj föl
az én segítségemre.
3 És vedd fel dárdádat és rekeszd
meg az én háborgatóim elejének útját;
mondd az én lelkemnek: Én vagyok a
te megtartód!
4 Gyaláztassanak meg és szégyenüljenek meg akik az én lelkemet keresik;
verettessenek hátra és piruljanak meg,
akik ellenem gonoszt gondolnak.
5 Legyenek olyanok mint a polyva a
szél előtt; és az ÚR angyala űzze őket.
6 Legyen az útjuk sötét és csúszós, és
az ÚR angyala kergesse őket.
7 Mert ok nélkül vetették nekem az ő
hálójuk vermét, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.
8 Szálljon rá a romlás, amelyről nem
tud, és az ő hálója, amelyet elrejtett,
őt fogja meg: és hirtelen essen veszedelembe.
9 Az én lelkem pedig vigad az ÚRban,
örvendezik az Ő szabadításában.
10 Minden csontom ezt mondja: URam,
kicsoda olyan mint te? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől,
a szegényt és a szűkölködőt attól, aki
megrabolja őt.
11 Felkelnek a hamis tanúk; és amikről
nem tudtam azokat kérdezték tőlem.
12 A jóért gonosszal fizettek nekem,
hogy engem megfosszanak a lelkemtől.
13 Én pedig, mikor ők betegek voltak,
gyászba öltöztem, böjttel gyötörtem
lelkemet, és úgy könyörögtem értük
mint magamért.
14 Mintha nekem barátom és testvérem lett volna, úgy jártam érte; mintha
anyámat siratnám, úgy jártam gyászban nagy alázatosan:

35:4
Zsolt
40,15;
Zsolt 70,3;
Jer 17,18;
35:5
Jób 21,18;
Zsolt 1,4;
Ésa 29,5;
Hós 13,3;

35:9
Zsolt
18,1-2;

35:11
Zsolt 55,4;
35:12
Zsolt
38,21;
Zsolt 41,10;

Zsoltárok 35. 36. 37.
35:15
Jób
30,12-14;

35:17
Zsolt
22,21;
35:18
Zsolt
40,9-10;
Zsolt
111,1;
35:19
Zsolt
41,8-9;
Péld 6,13;
Jn 15,25;

35:23
Zsolt
44,24;

35:25
Zsolt 41,6;

15 Ők pedig örültek az én nyomorúságaimon és összegyűltek; összegyűltek ellenem a sántikálók, tudtom nélkül rágalmaztak engem és nem nyugodtak.
16 Összegyűltek a hízelgőkkel és a nevettető csúfolókkal, acsarkodva az ő
fogaikkal ellenem.
17 Te pedig URam, meddig nézed ezeket? Szabadítsd meg az én lelkemet az
ő pusztításukból, az oroszlánok közül
az én egyetlenemet.
18 Hálákat adok neked a nagy gyülekezetben, a sok nép között dicsérlek téged.
19 Ne örüljenek rajtam, akik méltatlanul ellenségeimmé lettek, se szemmel
ne hunyorítsanak, akik ok nélkül gyűlölnek engem;
20 Mert nem szólnak békességet: hanem azok ellen, akik békességesek a
földön, álnok szavakat gondolnak.
21 És föltátották ellenem szájukat, és
mondták: Hah! Hah! Látta a mi szemünk!
22 Láttad, óh URam, ezért ne hallgass:
óh Uram, ne légy távol tőlem!
23 Kelj föl és serkenj fel az én ítéletemre én Istenem, és én URam, az én ügyemért.
24 Ítélj meg engem a Te igazságod szerint, óh én URam Istenem! hogy ne
örüljenek rajtam!
25 Ne mondják az ő szívükben: Örülj
mi lelkünk! Se ne mondják: Nyeljük
be őt!
26 Gyaláztassanak meg és együtt szégyenüljenek meg, akik örülnek az én
nyavalyámon; öltöztessenek fel szégyenbe és gyalázatba, akik felfuvalkodnak ellenem.
27 Vigadjanak és örüljenek, akik az én
igazságomat akarják, és mondják ezt
mindenkor: Magasztaltasson az ÚR,
aki békességet akar az Ő szolgájának.
28 És az én nyelvem szólja a Te igazságodat, a Te dicséretedet mindennap!
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A próféta ennek a dicséretnek első
részében megírja a hitetlenek és istentelenek természetét, cselekedeteit és annak eredetét. A második részben dicséri és
bizonyítja az Isten mind egyszerű és mind
nagyságos jóvoltát és gondviselését az emberekhez, aki az övéire gondot visel, és oltalmazza azokat a hitetlenek és képmuta-

tók ellen. Harmadszor, könyörög az Istenhez az Ő hívei és egyháza oltalmazásáért.
Ezzel a dicsérettel mi is élhetünk a képmutatók gonosz szándékai ellen.
1 Dávidnak, az ÚR szolgájának zsoltára, amelyet adott az éneklőmesternek.
2 A hitetlen hitetlensége felől az én szívemben így gondolkozom, hogy nincs
Istennek félelme az ő szemei előtt.
3 Mert hízeleg magának a saját szemei
előtt, amíg az ő hamissága gyűlöletre
méltónak találtatik.
4 Az ő szájának beszéde hamisság és
álnokság; megszűnt értelmesnek lenni, és jót tenni.
5 Gonoszságot gondol az ő ágyában;
nem jó úton áll, a gonoszt nem veti
meg.
6 URam, az egekig ér a Te irgalmad, és
a Te hűséged a felhőkig!
7 A Te igazságod mint az Istennek hegyei; a Te ítéleteid mint a bő, mélységes vizek; az embert és a barmot Te tartod meg, URam!
8 Óh Isten, mely igen drága a Te irgalmasságod! azért az embernek fiai a Te
szárnyaid árnyékában bíznak.
9 Megelégíttetnek a Te házad bőséges
javaival; és megitatod őket a Te gyönyörűségeid folyóvizével.
10 Mert nálad van az élet kútfeje; és a
Te világosságod által látunk világosságot.
11 Terjeszd ki a Te irgalmasságodat a
téged ismerőkre, és a Te igazságodat
az igaz szívűekre.
12 Ne támadjon rám a kevélynek lába,
és a hitetlenek keze ne űzzön engem.
13 Ott hulljanak el a gonoszt cselekedők, taszíttassanak el és fel ne állhassanak.

37

A próféta ebben a dicséretben megvigasztalja a hívőket a botránkozás
ellen, amely gyakorta éri őket. Egyfelől az
ő e világi nyomorodott állapotukról, másfelől a hitetlenek boldog és jó állapotáról,
de ezért inti őket, hogy ne bosszankodjanak
a hitetlenek előmenetelén és az ő életük és
tetteik követésére ne vetemedjenek, mert a
hitetlenek boldogsága változó és csak ideig-óráig tart, de a hívők élete és boldogsága tökéletes és maradandó, amiért is inti a
hívőket a jámbor életre, a békességgel való
szenvedésre, és a fiúi engedelmességre Is573
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1 Dávid zsoltára. Ne bosszankodj a hitetlenekre, se ne irigykedj a gonosztevőkre:
2 Mert hirtelen levágattatnak mint a
fű, és mint a zöldellő fű elszáradnak.
3 Bízz az ÚRban és cselekedj jót; lakj e
földön és élj hit által.
4 Gyönyörködj az ÚRban, és megadja
neked szíved kéréseit.
5 Hagyd az ÚRra a te utadat, és bízz
benne, és Ő megcselekszi.
6 És kihozza a te igazságodat mint a világosságot; és a te ítéletedet mint a delet.
7 Nyugodj meg az ÚRban és várd Őt,
és ne bosszankodj arra akinek útja jó
szerencsés, és arra aki gonosz tanácsot
követ.
8 Szűnj meg a haragtól, és hagyd el búsulásodat; ne bosszankodj, hogy gonoszt ne cselekedj te is.
9 Mert a gonoszok kivágattatnak, de
akik az URat várják, örökségül bírják
e földet.
10 Még egy kevés idő és a hitetlen elvész; nézed a helyét és ő nem lesz.
11 A szelídek pedig örökségül bírják a
földet, és gyönyörködtetik magukat a
békesség sokaságában.
12 Fondorkodik a hitetlen az igaz ellen, és fogait csikorgatja ellene:
13 Az ÚR pedig neveti őt, mert látja,
hogy eljön az ő napja.
14 Fegyvert vontak a hitetlenek, és felvonták az ő ívüket, hogy a szegényt és
nyomorultat elejtsék, és megöljék az
igazán élőket:
15 De az ő fegyverük a saját szívükbe
megy be, és az ő íveik eltöretnek.
16 Jobb az igaznak a kevés, mint a hitetlen gazdagsága.
17 Mert a hitetlenek karjai eltöretnek,
de eltartja az ÚR az igazakat.
18 Ismeri az ÚR a tökéletesek napjait, és az ő örökségük megmarad mindörökké.
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19 Meg nem szégyenülnek a veszedelmes időben, sőt az éhség napjaiban
megelégíttetnek:
20 De a hitetlenek elvesznek, és az ÚR
ellenségei, mint a bárányokban való
kövérség, megemésztetnek, és mint a
füst, semmivé lesznek.
21 Kölcsön kér a hitetlen és meg nem
fizeti, az igaz pedig irgalmas és adakozik.
22 Mert akiket Ő megáld, birtokolják e
földet, és akiket Ő megátkoz, azok kigyomláltatnak.
23 Az igaz ember lépéseit az ÚR erősíti
meg, és az ő útját kedveli.
24 Ha elesik, nem vettetik el, mert az
ÚR tartja őt kezével.
25 Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá
lett volna az igaz, a magzata pedig kenyérkéregetővé.
26 Minden napon irgalmaskodik és
kölcsön ad, és az ő magva áldásban
van.
27 Távozz el a gonosztól és cselekedj
jót: és megmaradsz mindörökké;
28 Mert az ÚR szereti az ítéletet, és
nem hagyja el az Ő szentjeit, hanem
megőriztetnek mindörökké, de a hitetlenek magva kivágattatik.
29 Az igazak örökségül bírják e földet,
és azon laknak örökké.
30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és az ő nyelve ítéletet szól.
31 Az ő Istenének törvénye van szívében, ezért az ő lépései meg nem tántorodnak.
32 Leselkedik a hitetlen az igazra, és
halálra keresi őt;
33 Az ÚR nem hagyja őt a hitetlen kezében, sem nem kárhoztatja őt, mikor
megítéltetik.
34 Várd az URat és őrizd meg az Ő útját: és fölmagasztal téged, hogy örökségül bírd e földet, és meglátod amikor
kigyomláltatnak a hitetlenek.
35 Láttam elhatalmasodott hitetlent,
és hogy felfuvalkodott mint a kiterjedt
zöldellő fa:
36 De elmúlt, és íme, nem volt: kerestem őt és nem találtam meg.
37 Figyeld meg a tökéletest, és nézd
meg az igazat: mert az ilyen ember
vége békesség lesz.
38 A vétkesek pedig együtt elvesznek,
és a hitetlenek vége a kivágattatás.
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39 Az igazak megmaradása pedig az
ÚRtól van, aki nekik az ő erősségük a
háborúság idején.
40 Megsegíti őket az ÚR, megszabadítja őket, megszabadítja őket a hitetlenektől és megtartja őket: mert Őbenne bíznak.

38

A próféta az ő lelki és testi háborúságaiban, melyeket érez és szenved
az Isten haragja miatt, az ő bűnei miatt,
nagyon könyörög az Istennek, hogy az Ő
irgalmasságából és jóvoltából könyörüljön rajta, és bocsássa meg minden bűnét,
és szabadítsa meg minden háborúságból és
nyomorúságból. Ezzel a dicsérettel mi is
élhetünk mind testi és mind lelki háborúságainkban, és próbáinkban a bűn miatt.
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1 Dávid zsoltára, megemlékezésre.
2 URam, a Te búsulásodban ne feddj
meg engem; és ne ostorozz engem a te
haragodban;
3 Mert a Te nyilaid belém akadtak, és a
Te kezed rám szállt.
4 Nincs épség az én hústestemben a Te
haragod miatt; és nincs békesség az én
csontjaimban bűneim miatt.
5 Mert az én bűneim elborították fejemet, és mint egy nehéz teher rám nehezültek, erőm felett.
6 Megbüdösödtek és megsenyvedtek
az én sebeim a bolondságom miatt.
7 Meggörnyedtem, és bizony igen lenyomattam; egész nap gyászban járok.
8 Mert az én ágyékom megrakva nagy
fájdalmakkal, és nincs semmi épség
hústestemben.
9 Erőtlen és bizony igen összetört vagyok, jajgatok az én szívem keserűsége miatt.
10 Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs elrejtve előtted az én
nyögésem.
11 Az én szívem csak zihál, elhagyott
engem az én erőm és szemem világa,
még azok sincsenek velem.
12 Az én barátaim és társaim az én csapásomban félreállnak; és rokonaim távol állnak.
13 És tőrt vetettek akik lelkemet keresik, és akik ártani akarnak nekem, gonoszságokat szólnak, és egészen napestig csalárdságokon gondolkodnak.
14 Én pedig mint a süket, nem hallok,

és olyan vagyok mint a néma, aki fel
nem nyitja száját.
15 És olyanná lettem mint a süket ember, akinek szájában nincs fenyítés.
16 Mert téged vártalak URam! Te hallgass meg Uram, én Istenem!
17 Mert azt gondoltam: nehogy örüljenek rajtam, mikor az én lábam elcsúszik, és ők ellenem hatalmaskodjanak.
18 Mert közel vagyok az eleséshez, és
az én sérelmem mindig előttem van.
19 És bizony bevallom az én hamisságomat, és bánkódom bűnöm miatt.
20 Az ellenségeim pedig élve megerősödnek, és megsokasodnak akik engem ok nélkül gyűlölnek.
21 És azok ellenkeznek velem, akik a
jóért gonosszal fizetnek, azért mert a
jót követem.
22 Ne hagyj el engem URam, én Istenem, ne távozz messze tőlem!
23 Siess segítségemre, óh Uram, én
Szabadítóm!
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Dávid ebben a dicséretben, mint a
harminchetedikben is, inti a hívőket, hogy mikor látják nyomorult állapotukat, és ellenben a hitetlenek előmenetelét és boldog állapotukat e világon, magukban ne háborogjanak, ne zúgolódjanak beszéddel, és elméjükben ne kételkedjenek az
Isten gondviselése felől, hogy az ebben való
botránkozás miatt Istentől el ne szakadjanak. Hanem inti őket, hogy békességgel és
nagy állhatatossággal szenvedjék nyomorúságukat, és a hitben, a keresztényi életben mindvégig megmaradjanak. Ennek
okait felsorolja. Először, mert a hívek nyomorúsága kevés ideig tart, ami után örökkévaló békességük és örömük lesz. Másodszor, a hitetlenek boldogsága pedig kevés
ideig tart, azután pedig jön az örökké tartó
büntetés. Végül könyörög Istennek, hogy
a hitetlenek testi bátorságaitól őt megtartóztassa, és megszabadítsa mind a bűntől,
mind a büntetésektől.
1 Dávid zsoltára az éneklőmesternek,
Jeduthunnak adatott.
2 Elvégeztem magamban, hogy megőrzöm az én útjaimat, hogy ne vétkezzem az én nyelvemmel; megzabolázom az én számat, amíg előttem van a
hitetlen.
3 Elnémultam csöndesen, és a jót is el575
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hallgattam, de az én fájdalmam növekedett.
4 Fölhevült bennem az én szívem, és
gondolatomban tűz gerjedt fel, és végül így szóltam nyelvemmel:
5 Jelentsd meg URam a végemet: az én
napjaim mértéke mennyi? Hadd tudjam meg, hogy csak mulandó vagyok.
6 Íme, tenyérnyivé tetted az én napjaimat, és időm olyan előtted, mint
a semmi: Bizony egészen hiábavaló
minden ember, akárhogy is áll! Szela.
7 Bizony mint az árnyék, úgy jár az
ember; bizony csak hiába szorgalmaskodik; rakásra gyűjt, de nem tudja ki
éli meg azokat.
8 Ezért most mit várjak? Uram, benned
van bizalmam!
9 Minden vétkemből szabadíts meg
engem, és ne tégy engem bolondok
gyalázatává.
10 Megnémultam, és nem nyitom meg
a számat: mert Te cselekedted azt.
11 Vedd le rólam a Te ostorodat: mert
a Te kezed fenyítéke miatt elfogytam
én.
12 Mikor megfedded az embert a hamisságért: megemészted az ő szépségét mint a molyt. Bizony hiábavalóság
minden ember. Szela.
13 Hallgasd meg URam az én könyörgésemet és kiáltásomat vedd füleidbe: figyelj az én könnyhullatásaimra
és ne vesztegelj, mert én jövevény vagyok előtted és zsellér, miként mindegyik atyám.
14 Nézz félre tőlem, hogy erőt vehessek mielőtt elmegyek, hogy azután ne
legyek.

40

E dicséret első részében hirdeti és
magasztalja az Isten jóságát, amel�lyel a benne bízókat és a nyomorúságukban
hozzá kiáltókat jó kedvvel meghallgatja és
megszabadítja. Második részben Istennek
ajánlja minden háláját és engedelmességét.
Harmadikban, Istenhez könyörög az ő ellenségeivel szembeni segítségéért, de mivel
Dávid a Krisztus példája volt, a Zsid.10., e
dicséret a Krisztus szenvedéséről és abban
való engedelmességéről magyaráz. Ezzel a
dicsérettel ezért megerősíthetjük hitünket,
a Krisztus Jézus tökéletes és elégséges érdeme felől, amely nekünk a benne való hit által üdvösségünknek tulajdoníttatik.
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1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott.
2 Várva vártam az URat, és Ő hozzám
hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
3 És kivont engem a pusztulás gödréből és a sáros fertőből, és kősziklára állította fel az én lábaimat, megerősítve
lépteimet.
4 És új éneket adott az én számba, a mi
Istenünk dicséretét; sokan látták ezt,
félni kezdtek, és reménységüket az
ÚRba vetették.
5 Boldog ember az, aki az ÚRba vetette reménységét, és nem nézett a kevélyekre, és azokra, akik a hazugságra
fordulnak!
6 Megsokasítottad, óh URam, én Istenem, a Te csodálatos cselekedeteidet,
és felőlünk való gondolataidat, - senki
sem hasonlítható hozzád, - hirdetném
és elmondanám, de többek annál, semhogy megszámlálhatnám.
7 Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem füleimet kifúrtad; egészen
égőáldozatot és bűnért való áldozatot
sem kértél.
8 Akkor mondtam: Íme, jövök! a törvény könyvében írva van rólam,
9 Hogy cselekedjem a Te akaratodat,
én Istenem, ezt akarom; és a Te törvényed szívem közepén van.
10 Hirdetem a Te igazságodat a nagy
gyülekezetben; íme, nem tartom vissza
az én ajkaimat, Te tudod, óh URam!
11 A Te igazságodat nem rejtettem el
az én szívem közepébe, hanem hirdetem a Te hűségedet és szabadításodat; nem titkoltam el a Te jóvoltodat
és igazmondásodat a nagy gyülekezetben.
12 Te ezért URam, ne tartsd vissza tőlem a Te irgalmasságaidat: a Te jóvoltod és a Te igazmondásod őrizzenek
engem mindig.
13 Mert körülvett engem számtalan
gonosz, és körülfogtak engem az én
hamisságaim büntetései, hogy azokat
szemeimmel át sem tekinthetem, többek az én fejem hajszálainál; és az én
szívem elhagyott engem.
14 Tetsszen neked URam, hogy engem
megszabadíts: URam, siess az én segítségemre!
15 Gyaláztassanak meg és szégyenüljenek meg együtt, akik keresik az én
lelkemet, hogy elveszítsék azt; veres-
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senek vissza és gyaláztassanak meg,
akik gonoszságot akarnak nekem.
16 Pusztíttassanak el az ő gyalázatosságuk jutalma szerint, akik azt mondják nekem: Hah! Hah!
17 Vigadjanak és örüljenek benned
mindazok, akik téged keresnek, és
mondják ezt mindig: Magasztaltasson
fel az ÚR azoktól, akik szeretik a Te üdvödet.
18 Noha én szegény és szűkölködő vagyok, mégis gondot visel rólam az Úr.
Te vagy az én segítségem és megszabadítóm, én Istenem, ne késs!

41

Ennek a dicséretnek az első részében
a próféta boldognak mondja a szegényeken és nyomorultakon könyörülőket és
irgalmasokat. Másodikban könyörög, hogy
mind testi, mind lelki betegségeiből gyógyítsa meg Isten, és az ő gonosz akarói ellen oltalmazza meg. Harmadikban, az Isten jóságáról és segítségéről tesz vallást, és
Istenben lévő reménységét és bizalmát jelenti ki hálaadás által. Ez a dicséret Krisztusról is magyarázatot ad, melyben könyörög e világ bűnei terhe alatt, hogy annak
szenvedései alól felszabaduljon és megdicsőíttessen.
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1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott.
2 Boldog az, aki könyörül a nyomorulton: a veszedelem napján megszabadítja őt az ÚR.
3 Az ÚR megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön, és nem adja azt az ő
ellenségének kívánságára.
4 Az ÚR megerősíti őt betegágyán; és
minden betegségét egészségre fordítja.
5 Én azt mondtam: URam, könyörülj
rajtam, gyógyítsd meg az én lelkemet,
mert vétkeztem ellened!
6 Az én ellenségeim gonoszt szóltak
rólam, ezt mondva: Mikor hal meg és
vész el az ő neve?
7 És mikor látogatni jönnek, csak hazudoznak, és az ő szívük álnokságot gondol, és ha kimennek, azt beszélik.
8 Minden gyűlölőm együtt suttog ellenem, és gonoszt gondolnak ellenem,
ezt mondva:
9 Isten átka szállt rá, és mivelhogy elesett, nem kel fel többé!
10 Még az én jóakaróm is, akiben bíz-

tam, és aki az én kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.
11 De Te URam, könyörülj rajtam és
emelj föl engem, hogy megfizessek nekik.
12 Abból tudom meg, hogy a javamat
akarod, ha az én ellenségem nem örül
felettem;
13 És íme, engem tökéletességben
tartasz, és magad elé állítasz engem
mindörökké.
14 Áldott Izrael URa Istene, öröktől
fogva mindörökké. Ámen, és ámen!
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A próféta panaszkodik Istennek,
hogy az ellenség háborgatja, és az
ország népével együtt nem lehet jelen az
ünnepen, az istentiszteletben és a dicséretben.

1 Tanító ének, adatott az éneklőmesternek a Kóráh maradékai között.
2 Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem
hozzád, óh Isten!
3 Szomjazza az én lelkem az Istent, az
élő Istent, ezt mondva: Vajon mikor mehetek el, hogy megjelenhessek az Isten
előtt?
4 Az én könnyhullatásom volt nekem
az én kenyerem éjjel és nappal, mikor
mindennap azt mondják nekem: Hol
van a te Istened?
5 Mikor ezekről emlékezem, igen megkeseredem az én lelkemben: mert azelőtt nagy sokasággal mentem egészen
az Isten házáig, nagy örömmel és dicsérettel vittem az örvendező sokaságot!
6 Miért csüggedsz el én lelkem, és
nyugtalankodsz bennem? Bízz az Istenben, mert még hálákat adok neki az
Ő arca szabadításáért.
7 Én Istenem, az én lelkem elcsüggedt bennem, mivelhogy megemlékezem rólad, innen a Jordán földjéről és
a Hermon kicsi hegyéről, a Micár hegyéről.
8 A nyomorúság egyik mélysége a másikat követi: a Te hullámaid szavára
minden zuhatagod és habod átment
rajtam!
9 Nappal kiparancsolta az ÚR az Ő irgalmasságát, és éjjel az Ő éneke volt
velem, amely könyörgés volt az én életem Istenéhez.
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10 Mondom az Istennek, az én Kősziklámnak: Miért felejtkeztél el rólam? És
miért járok gyászruhában, mikor az ellenségem nyomorgat engem?
11 Mint éles fegyver, olyan volt az én
csontjaimban, mikor az én ellenségeim
szidalmaztak engem, naponként ezt
mondva nekem: Hol van a te Istened?
12 Miért csüggedsz el én lelkem, és
miért búsulsz bennem? Várd az Istent,
mert még hálákat adok neki, mert Ő az
én arcom megszabadítója, és Ő nekem
Istenem!
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Ez a dicséret egyezik az előzővel, panaszkodik, hogy a szent városban és
az Isten templomában nem lehet ott az ünnepen, és könyörög Istennek, hogy legyen
Ő az ő és ellensége ügyének bírója, szabadítsa meg őt az ő ellenségétől és vigye haza
őt a szent templomba. Ezzel a dicsérettel
élhetünk amikor hamisan nyomorgatnak,
és külső emberi erőtől és segítségtől meg
vagyunk fosztva.
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1 Ítélj meg engem, óh Isten, és oltalmazd ügyemet a gonosz nemzet ellen;
az álnok és hamis embertől szabadíts
meg engem.
2 Mert Te vagy az én erősségem Istene.
És miért vetettél meg engem? És miért
járok szomorúan, mikor az ellenségem
háborgat engem?
3 Bocsásd ki a Te világosságodat és a Te
igazságodat, hogy azok vezessenek engem, és bevigyenek engem a Te szentséged hegyére, és a Te hajlékaidba.
4 Hogy bemenjek az Isten oltárához,
az én vigasságom és örömöm Istenéhez, és dicsérjelek téged örömmel, óh
Isten, én Istenem!
5 Miért csüggedsz el én lelkem, és miért búsulsz bennem? Bízz az Istenben,
mert még hálákat adok neki, mert Ő az
én arcom megszabadítója, és Ő nekem
Istenem!

44

Az Isten népe ebben a dicséretben
panaszkodik, hogy sok nyomorúsággal és nyavalyákkal kényszeríti szenvedni az Ő nevéért az ő ellenségeik között.
Másodszor, könyörög Istenhez a kegyetlenek ellen, hogy legyen neki oltalma és szabadítója. Ezzel a dicsérettel élhetünk az Isten egyházának háborúságaiban és nyomorúsága idején.
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1 A Kóráh fiai közül való éneklőmesternek adatott, éneklési tanulság.
2 Óh Isten, a mi füleinkkel hallottuk,
a mi atyáink beszélték el nekünk, hogy
milyen dolgokat cselekedtél az ő idejükben, a hajdankor napjaiban.
3 Te a Te kezeddel űzted ki a pogányokat, és őket pedig beplántáltad helyükbe: elvesztetted a népeket, őket pedig
meggyökereztetted.
4 Mert nem az ő fegyverükkel szerezték meg a földet, és nem az ő karjuk
tartotta meg őket, hanem a Te jobb kezed és a Te karod, és arcod világossága, mert jóakarójuk voltál.
5 Te vagy az Isten, az én Királyom!
Rendelj szabadulást Jákobnak.
6 Általad vertük meg a mi ellenségeinket; és a Te neved által tapossuk le azokat, akik ellenünk támadnak.
7 Mert nem az én íjamban bízom, és az
én fegyverem nem tart meg engem;
8 Hanem Te szabadítottál meg minket
a mi ellenségeinktől, és Te szégyenítetted meg a mi gyűlölőinket.
9 Ezért dicsérjük az Istent mindennap;
és a Te nevedet mindörökké magasztaljuk. Szela.
10 De Te most megvetettél és meggyaláztál minket, és nem jössz ki a mi seregeinkkel.
11 Megfutamítottál minket a mi ellenségeink előtt, és akik gyűlölnek minket
belőlünk prédálnak.
12 Ételül adtál minket nekik, mint a juhokat: és a pogányok közé szétszórtál
minket.
13 Eladtad a Te népedet ingyen, és lebecsülted az ő árukat.
14 Szidalomra vetettél minket a mi
szomszédainknak, megcsúfolásra és
nevetségre a körülöttünk lévőknek.
15 Példabeszédül vetettél minket a pogányok közé, és fejcsóválásra a nemzetek közé.
16 Az én gyalázatom naponta előttem
van, és arcom pírja elborított engem;
17 A szidalmazók és káromlók szaváért, az ellenség és a bosszúálló miatt.
18 Noha mindezek meglettek rajtunk,
mégsem felejtkeztünk el rólad, és nem
szegtük meg a Te frigyedet.
19 Nem szakadt el tőled a mi szívünk,
és lépteink nem tértek le a Te ösvényedről:
20 Noha a sárkányok közé űztél min-
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ket, és beborítottál minket a halál árnyékával.
21 Ha pedig elfelejtkeztünk volna a mi
Istenünk nevéről, és felemeltük volna
kezeinket idegen istenhez:
22 Nemde kikutatta volna ezt az Isten?
Mert Ő jól ismeri a szív titkait.
23 Bizony érted ölettetünk mindennap, és vágójuhokként tartanak minket.
24 Serkenj fel! Miért alszol, Uram?! Ébredj fel, és ne vess el minket örökre!
25 Miért rejted el arcodat, és miért felejtkezel el a mi nyomorúságainkról és
háborúságainkról?
26 Mert egészen a porig hanyatlott a
mi lelkünk, a földhöz tapadt a mi hasunk.
27 Kelj fel a mi segítségünkre, és szabadíts meg minket a Te irgalmasságodért!
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A próféta Salamon házasságának
példájával megírja a Krisztusnak,
az Ő egyházával való frigyét és szövetségét, az Ő országának ékességét és boldogságát, és az Ő evangéliumának erejét. Először megírja ki ez a király, a Messiás, milyen az országa, és milyen jósággal látogatja meg az Ő népét. Ezután megírja az
Ő egyháza ékességét, és inti az egyházat,
hogy az ő Urát és Királyát becsülje és tisztelje. Ez a dicséret a Krisztus Királyról, és
az Ő egyházáról szól.
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Énekek
5,16;

45:7
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1 Oktató és menyegzői ének, a sosannimra, a Kóráh fiai közül való éneklőmesternek adatott.
2 Nagy kívánsággal kíván az én szívem szépet szólni; elmondom énekemet a Királyról; az én nyelvem gyorsírónak tolla.
3 Te szebb vagy minden ember fiánál;
kedvesség öntetett ajkaidra, mert megáldott téged az Isten mindörökké.
4 Kösd fel fegyveredet az oldaladra te
erős vitéz: a te dicsőségedért és ékességedért;
5 Vágtass fenségedben diadallal az
igazságosságért, a szelídségért és igazságért; és rettenetes dolgokra tanítson
téged a te jobb kezed.
6 A te nyilaid igen élesek; a népek előtted lehullanak; a király ellenségeinek
szívébe esnek a nyilak.
7 A Te trónod, óh Isten, megmarad

mindörökkön örökké; a Te országodnak pálcája az igazságnak pálcája.
8 Szereted az igazságot és gyűlölöd a
hamisságot, ezért kent fel, óh Isten, a
te Istened örömnek olajával a te társaid felett.
9 Minden öltözeted mirha, aloé és
kácia illatú; elefántcsontból készített
palotáidból megörvendeztetnek téged.
10 Királyok lányai állnak a te ékességedben; feleséged a te jobbod felől áll
ofiri aranyban.
11 Hallgasd meg én lányom és lásd
meg, és hajtsd ide a te füledet: és felejtsd el a te néped és atyád házát.
12 És megkívánja a király a te szépségedet, mert ő a te Urad, ezért hódolj
hát neki!
13 Tírusz lányai is ajándékokkal tisztelik a te arcodat, és a nép gazdagjai is.
14 Mindenestől dicsőséges a király lányának belseje, és vont aranyból van
az ő ruhája,
15 Hímes öltözetekben viszik a királyhoz; az ő szűz társai vonulnak utána, és
hozzád vitetnek be.
16 Beviszik nagy örömmel és vigassággal, és bemennek a király palotájába.
17 A te atyáid helyett neked fiaid lesznek, akiket fejedelmekké teszel mind
az egész földön.
18 Megemlékezem a Te nevedről nemzedékről nemzedékre, ezért hálát adnak neked a népek mindörökkönörökké!
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A próféta ebben a dicséretben hálákat ad Istennek győzelmeiért és segítségéért, amellyel az Isten egyházát vigasztalja a kegyetlenek háborgatásai és üldözései ellen, és a híveket az Istenben bízásra inti. Ezzel a dicsérettel élhetünk
minden veszedelemben és háborúságos időben, a mi hitünk és reménységünk megerősítésére.
1 A Kóráh fiai között lévő éneklőmesternek adatott ének, a halamothra.
2 Az Isten a mi oltalmunk és erősségünk, és igen biztos segítségünk a nyomorúságainkban.
3 Ezért nem félünk ha a föld meg is indulna, és ha a hegyek a tenger közepébe merülnének is.
4 Még ha zúgnak és felemelkednének
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is az ő hullámai, és ha a hegyek leomlanak is annak háborgása miatt. Szela.
5 A folyóvíz áradásai megvidámítják az Isten városát, és a felséges Isten
szent lakhelyét.
6 Az Isten az ő közepén van, ezért meg
nem inog; megsegíti őt Isten hajnal
felé.
7 A pogányok dühöngenek, az országok megindulnak; de mihelyt Ő szót
ad, ott elolvad a föld.
8 A Seregek URa velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Szela.
9 Gyertek és lássátok meg az ÚR cselekedeteit, amely pusztaságokat szerzett a földön!
10 Ő szünteti meg a hadakat a föld határáig; eltöri az ívet és elrontja a kopját, és a szekereket tűzzel megégeti, ezt
mondva:
11 Csendesedjetek el és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Isten, aki felmagasztaltatom a pogányok között, és
felmagasztaltatom a földön.
12 A Seregek URa velünk van, Jákob
Istene a mi várunk! Szela.
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A zsidó nép eklézsiája ebben a dicséretben inti a mindenhol megtért pogányokat és népeket az Isten dicséretére és
hálaadásra, az Ő egyszerű jótéteményéért,
melyet az evangélium által ad a Messiás, a
Jézus Krisztus megismerésére, és az Ő országa megszerzésére és boldogságára.
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1 A Kóráh fiai között lévő éneklőmesternek adatott zsoltár.
2 Ti minden nép, tapsoljatok kezetekkel, örvendezzetek az Istennek vigasság szavával,
3 Mert a ÚR felséges és rettenetes nagy
király mind az egész földön.
4 Aki alánk veti a népeket, és a pogányokat a mi lábaink alá.
5 Aki elválasztja nekünk a mi örökségünket, Jákob dicsőségét, akit szeretett. Szela.
6 Felment az Isten nagy örömmel, az
ÚR trombitaszóval.
7 Énekeljetek az Istennek, énekeljetek;
énekeljetek a mi Királyunknak, énekeljetek!
8 Mert Isten mind az egész föld Királya: énekeljetek neki bölcsen!
9 Az Isten uralkodik a pogányokon; az
Isten ül az Ő szentsége trónján.
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10 Népek fejedelmei gyülekeztek az
Ábrahám Istenének népéhez: mert Istené a föld pajzsa, aki igen felmagasztaltatott.

48

A próféta a zsidó nép nevében hálákat ad Istennek az Ő egyházáról
való gondviseléséért, szeretetéért, oltalmazásáért és sok jótettéért, melyeket felsorol.
Ezután dicséri e földön az Isten egyszerű egyházát a földi Jeruzsálem példájából,
melyben az Isten az Ő gazdag kegyelmét
kiöntötte és az Ő híveit részesítette. Ezzel a
dicsérettel élhetünk, amikor Őneki hálákat
akarunk adni az Ő egyházához való gondviseléséért és oltalmáért.

1 A Kóráh fiai között lévő éneklőmesternek adatott dicsérő ének.
2 Nagy az ÚR és igen dicséretes a mi
Istenünk városában, az Ő szentségének hegyén.
3 A Sion hegye ékes hely, és mind az
egész föld öröme, az északi oldala a
nagy király városa.
4 Isten van az Ő palotáiban, és úgy ismerik Őt mint oltalom.
5 Mert íme, a királyok összegyűltek, de
együtt tovatűntek mellőle.
6 Ők pedig ezt látva elcsodálkoztak,
megrettentek és hanyatt-homlok elmenekültek.
7 Reszketés fogta el ott őket és fájdalom, mint egy szülőasszonyt.
8 A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.
9 Amiként hallottuk, akként láttuk a
Seregek URának városában a mi Istenünk városában; az Isten megerősíti
azt mindörökké! Szela.
10 A Te irgalmasságodra gondoltunk,
óh Isten, a Te templomod közepén!
11 Amilyen a Te neved, óh Isten, olyan
a Te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a Te jobb kezed.
12 Örüljön a Sion hegye, és vigadjanak
Júda lányai a Te ítéleteidért.
13 Kerüljétek körül a Siont, kerüljétek
meg azt, számláljátok meg tornyait.
14 Nézzétek meg szívetek szerint annak kőfalai erősségét, lássátok meg az
ő palotáit, hogy elmondhassátok a következő nemzedéknek:
15 Mert ez az Isten a mi Istenünk
mindörökkön örökké, Ő vezet minket
mindhalálig!
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A próféta int minden rendbéli embert, gazdagokat és szegényeket az
Isten igéjének hallgatására. Megmutatja,
hogy nem kell bízni e világi gazdagságokban, mert sem életet nem adhatnak, sem a
halál ellen nem szolgálnak, sem nem állandóak, hanem mint az árnyék elmúlnak.
Feddi ezért e világ gazdagjait, akik csak a
veszendő életben bíznak, és vigasztalja a
szegény híveket e világ gazdag kegyetlenjeivel szemben, az ő elkövetkezendő boldog
állapotukkal. Féljenek ezért és rettegjenek
a hitetlen gazdagok, mert gonoszul lesz
dolguk, és örüljenek a szegény hívek, akik
gazdagok az Úrban; ezért ez a dicséret először a hitetlen gazdagokról, és az ő végükről szól. Másodszor, a hitetlen gazdagoknak és híveknek különbségeiről szól. Harmadszor, a jövendő ítéletről és életről szól.
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1 A Kóráh fiai közül való éneklőmesternek engedtetett zsoltár.
2 Halljátok meg ezt ti minden népek:
figyeljetek mind, ti e világ lakói!
3 Ti is mind, közemberek fiai, és minden nemesnek fiai, egyaránt a gazdag
és szegény.
4 Az én szám bölcsességet szól, és az
én szívem elmélkedése értelmet.
5 Példabeszédre hajtom az én fülemet,
és hárfaszóval kijelentem az én mesémet.
6 Miért félnék a gonoszság napjaiban,
mikor az én nyomorgatóim gonoszsága körülvesz engem?
7 Akik az ő gazdagságukban bíznak,
és az ő vagyonuk sokaságával dicsekednek?
8 Senki sem válthatja meg az ő atyjafiát, sem meg nem adhatja Istennek az ő
váltságdíjának árát.
9 Mert az ő lelkének váltsága drága, és
megszűnik mindörökre.
10 Hogyan élhetne mindörökké, és ne
látna soha sírgödröt?
11 Mert mindenki látja, hogy a bölcsek
is meghalnak; és a bolondok az esztelenekkel együtt elvesznek, és az ő gazdagságukat másnak hagyják.
12 De az ő gondolatuk ez: hogy az ő
házuk örökkévaló, és az ő lakóhelyeik
nemzedékről nemzedékre; és az ő nevük a földön megmaradjon.
13 De az ilyen ember az ő tisztességében meg nem marad, mert hasonló a
barmokhoz, amelyek elvesznek.

Zsoltárok 49. 50.
14 Ez az ő útjuk, noha merő bolondság,
mégis az ő utódai ajánlják az ő szavukat. Szela.
15 Mint a juhok, a pokolra vettetnek,
a halál megemészti őket, és az igazak
korán reggel uralkodnak rajtuk. Az ő
erősségük elvész, és a pokol lesz az ő
lakhelyük:
16 De az Isten megváltja az én lelkemet
a pokol kezéből, és magához vesz engem. Szela.
17 Ne félj mikor valaki meggazdagszik, mikor az ő házának dicsősége
meggyarapodik.
18 Mert semmit a halálba el nem visz
magával, sem alá nem száll utána az ő
dicsősége;
19 Mert életében elvette az ő javait; bár
dicsérnek téged, hogy jót tettél magaddal;
20 Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez
megy, és soha örökké nem lát világosságot.
21 Az ember még ha tisztességben van
is, de nincs értelme, hasonlít a barmokhoz amelyek elvesznek.

49:15
Jób 27,17;

49:16
Zsolt 16,10;
Zsolt 23,4;
Zsolt
71,20;
Zsolt
80,13;
49:18
Jób 1,21;
Lk 12,20;
1Tim 6,7;

49:21
Zsolt 32,9;
Préd 3,19;

50

Ezt a zsoltárt az Isten Szelleme íratta Dáviddal vagy Aszáffal a képmutatók ellen, akik igaz hit nélkül és igaz megtérés és bűnbánat nélkül, csak a külső áldozatokkal engesztelik az Istent, mintha ezek
az igaz megtérés nélkül is kedvesek lennének Istennek. Ezért ebben a zsoltárban Dávid e dolgok meglátásában az Istent teszi
bíróvá, akinek ítélete, hogy nagyobb méltósága legyen, megírja az Ő természetét,
méltóságát és dicsőségét. Ezért mind e világot megszólítja, és megveti a hit nélküli
és megtérés nélküli áldozatokat, és elmondja milyen áldozatok és tisztelet kedves az Isten előtt. Azután erős bizonyságokkal meggyőzi a képmutatókat, hogy noha a külső
áldozatokban és tiszteletekben fáradhatatlanok, mégis belül hit nélkül és megtérés
nélkül valók. Utoljára megfenyegeti a képmutatókat, a híveknek pedig ígéretet tesz.
1 Asáf zsoltára. Az Istenek Istene, az
ÚR szól, és hívja a földet napkeltétől
fogva egészen napnyugtáig.
2 A tökéletes szépségű Sionból jelenik
meg az Isten.
3 Eljön a mi Istenünk és nem hallgat;
megemésztő tűz van előtte, és körülötte igen erős forgószél.
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50:1
Józs 22,22;
50:2
Zsolt
110,2;
Zsolt
132,13-14;
50:3
2Móz
19,18;
5Móz 9,3;
Zsolt 97,3;
Ésa 35,4;

Zsoltárok 50. 51.
50:4
2Móz
19,5-6;

50:6
Zsolt 89,6;
50:7
2Móz 19,5;
2Móz 20,2;
5Móz 4,6;
5Móz
29,13-15;
2Sám
7,23-24;
50:9
Ésa 66,2-4;
50:10
Zsolt 8,8-9;
50:12
2Móz 19,5;
5Móz 10,14;
Jób 41,11;
Zsolt 24,1;
1Kor 10,26;
1Kor 10,28;
50:14
5Móz
23,23;
Jób 22,27;
Zsolt
76,12;
Préd 5,4-6;
50:15
Zsolt
18,1-2;

50:21
5Móz
29,19-20;

50:22
Zsolt
78,11;
Mal 4,1;
50:23
Zsolt
18,20-27;

4 Hívja az egeket onnan felülről, és a
földet, az Ő népe megítélésére:
5 Gyűjtsétek össze elém az én szentjeimet, akik velem szövetséget kötöttek
az áldozat által!
6 És az egek kijelentik az Ő igazságát,
mert az Isten bíró. Szela.
7 Hallgass meg én népem, és szólok; te
Izrael, és bizonyságot teszek neked: Istened, a te Istened vagyok.
8 Nem az áldozataidért feddlek téged,
mert a te egészen égőáldozataid szüntelen előttem vannak.
9 Nem fogadok el a te házadból tulkot,
és a te aklaidból bakokat;
10 Mert enyém az erdő minden vadja,
a hegyeken lévő sok ezer barom.
11 Én ismerem a hegyek minden szárnyasát, és enyém a mező minden vadja.
12 Ha megéheznék sem mondanám
meg neked: mert enyém e föld kereksége és annak teljessége!
13 Vagy eszem-e a bikák húsát, vagy a
bakok vérét iszom-e?
14 Dicsérettel áldozz az Istennek, és
add meg a magasságban lakozó Istennek a te fogadásaidat!
15 És hívj segítségül engem a te nyomorúságod idején: Megszabadítalak
téged, és te dicsőítesz engem.
16 A hitetlennek pedig ezt mondja az
Isten: Miért hirdeted te az én rendeléseimet: és miért veszed a te szádra az
én szövetségemet?
17 Pedig te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted az én beszédeimet!
18 Ha tolvajt látsz, mellé adod magad,
és társalogsz a paráznákkal.
19 A szádat megnyitod a gonoszra, és
nyelved álnokságot kötöz.
20 Leülsz és atyádfia ellen szólsz, a te
anyád fiát is szidalmazod.
21 Mikor te ezeket teszed, és mert én
hallgatok, azt gondolod, hogy olyan
vagyok mint te? Megfeddlek téged, és
renddel szemed elé rakom a te gonoszságaidat.
22 Értsétek meg ezt immár, ti akik az
Istent elfelejtitek, hogy el ne ragadjalak; és ne legyen aki megment.
23 Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az ő útjait helyesen igazgatja, annak mutatom meg az Isten
szabadítását.
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51

Miután Náthán próféta megfeddi
Dávidot a paráznaságáért és a gyilkosságáért, és elmondja neki az Isten haragját és bosszúállását emiatt; megismerve az ő bűnének fertelmét, és megrettenve
Isten haragjától, az Isten irgalmasságához
folyamodik, és kéri ebben az énekben az ő
bűnei bocsánatát, hogy az Isten kegyelmébe esve, ezután az Isten Szellemének vezetésével nagyobb szentségben élhessen, mások tanítására is; és az Isten dicsőségének
előmenetelében szorgalmasabb lehessen.
1 Dávid zsoltára, az éneklőmesternek
adatott.
2 Mikor Nátán próféta hozzá ment,
miután Bethsabéval vétkezett.
3 Könyörülj rajtam én Istenem a Te irgalmasságod szerint; a Te irgalmasságaid sokasága szerint töröld el az én
bűneimet!
4 Egészen moss ki engem az én álnokságomból, és az én bűnömből tisztíts
ki engem;
5 Mert elismerem az én bűneimet, és
az én vétkem szüntelen előttem forog.
6 Ellened, csak Teellened vétkeztem,
és gonoszságot cselekedtem a Te szemeid előtt; hogy igaznak ítéltess a te
beszédeidben, és tiszta légy mikor
ítélsz.
7 Íme, én vétekben fogantam, és bűnben melengetett engem az én anyám.
8 Íme, Te az igazságban gyönyörködsz, amely a vesékben van, és a bensőmben bölcsességre tanítasz engem.
9 Tisztíts ki engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és fehérebb leszek a hónál.
10 Engedd, hogy örömet és vigasságot halljak, hogy örvendezzenek az én
csontjaim, melyeket összetörtél.
11 Fordítsd el arcodat az én bűneimtől és töröld el minden álnokságomat.
12 Tiszta szívet teremts bennem, óh
Isten, és az erős szellemet újítsd meg
bennem.
13 Ne vess el engem a Te arcod elől,
és a Te Szent Szellemedet ne vedd el
tőlem.
14 Add meg nekem a Te üdvözítésed
örömét, és az engedelmesség szellemével erősíts meg engem.
15 Tanítom a bűnösöket a Te útjaidra,
és a bűnösök megtérnek Tehozzád.
16 Szabadíts meg engem a vérbűntől,

51:2
2Sám 11,4;
2Sám 12,1;

51:4
2Sám
11,4-15;
51:5
Róm 3,4;

51:7
Jób 14,4;

51:12
Jer 32,39;

51:16
2Sám
11,15-17;

Zsoltárok 51. 52. 53. 54.

51:19
Zsolt
34,19;

óh Isten, én üdvösségem Istene! és az
én nyelvem nagy örömmel hirdeti a Te
igazságodat.
17 Uram, nyisd meg az én ajkaimat, és
az én szám hirdeti a Te dicséretedet.
18 Mert nem gyönyörködsz az áldozatban, hogy azt adjak neked, az egészen égőáldozatot sem kedveled.
19 Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes szellem; a töredelmes és bűnbánó szívet, óh Isten, nem veted meg!
20 Tegyél jót a Te jóakaratod szerint
Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait.
21 Akkor kedvesek lesznek előtted az
igazság áldozatai; az egészen égőáldozatok, és a hálaadó áldozatok: akkor a
Te oltárodon áldoznak neked tulkokkal.

52

Dávid feddi ebben az énekben
Doéget az ő árulásáért és hazugságáért, akit fenyeget az Isten ítéletével, és
az egyháznak örömet hirdet. Utoljára elmondja hit által, hogy ő az Isten kegyelmességéből az egyházban szolgál Istennek.

52:2
1Sám 21,7;
1Sám 22,9;

52:4
Zsolt 12,4;

52:9
Jer 49,4;

1 Dávid tanítása, az éneklőmesternek
adatott.
2 Mikor az idumeus Dóeg eljött,
és Saulnak ezt jelentette: Dávid az
Akhimélek házába ment be.
3 Mit dicsekedsz a gonoszságban, óh
te öntelt? Az Isten jósága szüntelen
való!
4 A nyelved gonoszságokat szól, ami
olyan mint a megélesített borotva; te
álnokság mestere!
5 A gonoszt szereted inkább, hogy
nem a jót; és a hazugságot, mint az
igazságot szólni. Szela.
6 Szeretsz minden ártalmas beszédet,
és az álnok nyelvet.
7 Az Isten is elpusztít téged mindörökre; elragad téged, kigyomlál téged a te
hajlékodból, és kiszaggat téged az élők
földjéről. Szela.
8 És látják ezt az igazak, és félnek, és téged csúfolnak, ezt mondva:
9 Íme, ez a férfi, aki az Isten hatalmában nem bízott, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és az ő ereje
az ő gonoszságában volt!
10 Én pedig mint zöldellő olajfa az Isten házában, bízom az Isten jóságában
mindörökkön-örökké.

11 Dicsérlek téged mindörökké, mert
Te cselekedted ezt; Várom a nevedet,
mert jó a Te szentjeid előtt!

52:11
Zsolt
22,31;

53

Ennek a zsoltárnak summáját lásd a
Zsolt.14-ben, mert ez azzal egyezik,
és ugyanannyi igével lett megírva mint az.

1 Az éneklőmesternek a mahalathra,
Dávid tanítása.
2 Ezt mondja a bolond ember az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és
utálatos hamisságot cselekedtek, nincs
aki jót cselekedjen.
3 Isten letekint a mennyekből az emberek fiaira, hogy meglássa, hogy van-e
valaki értelmes, és aki az Istent megkeresné.
4 Mindnyájan elhajlottak, és egyenlőképpen megromlottak, nincs aki jót
cselekedjen, nincs csak egy is.
5 Vajon nincs értelem a gonoszság cselekvőiben, akik az én népemet megeszik, mintha kenyeret ennének; akik
az Istent segítségül nem hívják?
6 Ott félnek nagy rettegéssel ahol nincs
félelem, mert az Isten elszéleszti azok
tetemeit akik ellened tábort járnak; és
te megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket.
7 Óh, bár eljönne Sionból Izraelnek a
szabadítás; mikor az Isten visszahozza
az ő népének foglyait, örül Jákob és örvendez Izrael!

53:1
Zsolt
14,1-7;
53:2
Zsolt 10,4;
Zsolt 14,1;
Róm 3,12;
53:3
Róm 3,11;

54

Mikor Dávidot elárulták a zifeusok,
könyörög ebben az énekben Istenhez
az ő szabadulásáért és az istentelenek veszedelméért. Azután megígéri az ő szabadulásának jótettéért az ő hálaadását.

1 Dávid tanítása, az éneklőmesternek
adatott a Neginóthra.
2 Mikor a zifeusok eljöttek, és azt
mondták Saulnak: Nem nálunk rejtőzik-e Dávid?
3 Isten, a Te neveddel szabadíts meg
engem, és a Te hatalmasságoddal ítélj
meg engem!
4 Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szám beszédeire.
5 Mert az idegenek felemelkedtek ellenem, és a kegyetlenek keresik az én
lelkemet, akik nem gondolnak Istenre. Szela.
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54:2
1Sám
23,19;
1Sám 26,1;

Zsoltárok 54. 55. 56.
6 Íme, az Isten az én segítőm; az Úr az
én lelkem megtartója.
7 Bosszút áll az utánam leselkedőkön;
a Te igazságod által vágd ki őket.
8 Akkor szabad akaratomból áldozom
neked; áldom a Te nevedet URam,
mert igen jó.
9 Mert minden nyomorúságból megszabadítasz engem, és az én ellenségeimen a bosszúállást meglátta az én szemem.

55

Dávid ebben az énekben könyörög,
mikor Absolon kergeti, az ő megmaradásáért és ellenségei romlásáért, amel�lyel két dologban erősíti magát; a hitének
és az Isten jótéteményeinek kérése által; és
ellenségei istentelensége és embertelensége
által. Utoljára mind magát, mind másokat
az ő példájával bátorít.

55:4
1Sám
24,10-13;
Zsolt
35,11;

55:6
2Sám
21,11-22;

1 Dávid tanítása, ami az éneklőmesternek adatott a Néginóthra.
2 Hallgasd meg Isten az én imádságomat, és ne rejtsd el magad az én könyörgésem elől;
3 Figyelj rám és hallgass meg engem:
sírok kesergésemben és háborgok.
4 Az ellenség szava miatt, és a hitetlen
nyomorgatása miatt: mert hamisságot
vetnek rám, és nagy haraggal ellenkeznek velem.
5 Az én szívem reszket bennem, és a
halál félelmei körülvettek engem.
6 Félelem és rettegés jött rám, és beborított engem a reszketés.
7 És mondtam: Bárcsak valaki szárnyat
adna nekem, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnék.
8 Íme, messze elmennék és a pusztában laknék. Szela.
9 Sietnék kiszabadulni e sebes szélből,
e forgószélből.
10 Veszítsd el Uram, és oszlasd el az
ő nyelvüket, mert erőszakot és háborgást látok a városban.
11 Nappal és éjjel körülveszik azt annak kőfalainál; hamisság és ártalom
van a közepén.
12 Gonoszság van bensejében; és el
nem távozik az ő utcájáról a ravaszság
és álnokság.
13 Mert nem az ellenség szidalmazott
engem, mert azt elszenvedném; nem
az én gyűlölőm emelte fel magát ellenem, mert elrejtőztem volna előle;
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14 Hanem te, hozzám hasonló halandó
ember, én vezérem, és én ismerősöm.
15 Akik együtt édesen tanácskoztunk,
az Isten házába jártunk a sereggel.
16 A halál vegye őket körül, elevenen
szálljanak le a pokolra, mert gonoszság van az ő társaságuk közt.
17 Én pedig az Istenhez kiáltok, és az
ÚR megszabadít engem.
18 Este, reggel és délben imádkozom
és kiáltok, amíg meg nem hallja az én
szavam.
19 Megszabadította az én lelkemet békességre az ellenem támadó hadtól:
mert sokan voltak ellenem.
20 Meghallja Isten és megbünteti őket;
mivelhogy Ő mindörökké megmarad.
Szela. Akik nem akarnak megváltozni
és nem félik az Istent.
21 Kezeit felemelte azok ellen akik vele
békességben vannak; és megszegte az
ő szövetségét.
22 A vajnál simábbak az ő szájának
szavai, de szívében háborúság van; lágyabbak az ő beszédei az olajnál, jóllehet éles szablyák azok.
23 Vesd az ÚRra a te terhedet, és Ő
gondot visel rólad; és nem engedi, hogy
az igaz embert örökké háborgassák.
24 De Te Isten, a veszedelem vermébe
taszítod őket; a vérszívó és álnok emberek az életük felét sem élik meg; én
pedig benned bízom.

55:14
2Sám
15,31;
2Sám
16,23;

55:18
2Sám
15,25-26;

55:24
Jób
15,32-33;
Zsolt
37,35-36;

56

Dávid, mikor Saul elől a filiszteusok
közé szaladt, Istenhez könyörög az ő
megszabadulásáért és ellenségeinek romlásáért, Istenben bízásáról bizonyságot tesz,
és az Istent dicséri az Ő ígéreteinek igazságáért, amelynek beteljesedését várja.

1 Dávid miktámja, az éneklőmesternek adatott, a Jónathelem rehokimra;
mikor megragadták őt a filiszteusok
Gáthban.
2 Könyörülj rajtam Istenem, mert a halandó ember elnyel engem, mindennap ostromolva nyomorgat engem!
3 Az én ellenségeim mindennap el
akarnak nyelni: bizony sokan hadakoznak ellenem, óh magasságos Isten!
4 Noha mindannyiszor féltem; benned
bíztam.
5 Az Istenben dicsérem az Ő beszédét;
az Istenben bízom, nem félek; az ember mit árthatna nekem?
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1Sám
21,12-14;
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1Sám
21,11-14;
1Sám
24,2-3;

Zsoltárok 56. 57. 58.
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1Sám
23,22-24;
1Sám 24,3;
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Zsolt
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22,26;
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66,13-17;
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1Sám
23,26-27;

6 Mindennap kiforgatják az én beszédeimet; minden gondolatuk ártalomra
van ellenem.
7 Egybegyűlnek, elrejtik magukat;
nyomoznak utánam, mint akik várják
az én életem végét.
8 Az ő hamisságukkal menekülnének
meg? A Te haragodban, óh Isten, vesd
le a népeket!
9 Az én bujdosásaim számát jól tudod;
szedd a Te tömlődbe könnyeimet! Vajon nem tudnád-e azok számát?
10 Akkor az én ellenségeim meghátrálnak, amelyik napon kiáltok; azt tudom, hogy az Isten velem van.
11 Dicsérem az Istent az Ő beszédéért,
dicsérem az URat az Ő beszédéért.
12 Istenben bízok, nem félek; az ember
mit árthatna nekem?
13 Velem vannak, óh Isten, a neked tett
fogadásaim; megadom neked a dicséreteket.
14 Mert megszabadítottad az én lelkemet a halálból és lábaimat az eleséstől;
hogy járjak szüntelen az Isten előtt, az
élők világosságában.

Isten: mind az egész földön a Te dicsőséged!
7 Hálót készítettek az én lépéseimnek,
az én lelkem meggörnyedt; vermet ástak előttem, de ők estek bele. Szela.
8 Kész az én szívem, óh Isten, kész az
én szívem; ezért énekelek és dicséretet
mondok!
9 Serkenj fel én dicsőségem; serkenj fel
lant és hárfa, én keltem fel a hajnalt.
10 Dicsérlek téged én Uram a népek
között, és énekelek neked a nemzetek
között.
11 Mert egészen az egekig felmagasztaltatott a Te irgalmasságod, és mind a
felhőkig a Te igazságod.
12 Magasztaltass fel az egeken felül,
óh Isten, és mind az egész földön a Te
dicsőséged!
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Zsolt 7,16;
Zsolt 9,16;
57:8
Zsolt
108,2;
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Zsolt
108,3;
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Zsolt
108,4;
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Zsolt 36,6;

58

Dávid ebben a zsoltárban Saul király udvarnépét vádolja hamissággal és vakmerőséggel, akik a király előtt
az ő ártatlanságát rágalmazzák. Fenyegeti azokat az Isten ítéletével, és a rájuk jövő
ítélet eljöveteléről jövendőt mond. Végül a
hívek vigasságát, békességét és szabaduláDávid Saul elől fut; kegyelmet és sát az Isten dicsőségével együtt hirdeti.
szabadulást kér Istentől, és Istenben
való hitéről vallást tesz. Az ellenségei go- 1 Dávid miktámja, az éneklőmesternek
noszságáról szól, és Isten ítéletét kéri az ő az altashétre. Melynek értelme: Ne vemegszabadulására és ellenségeinek romlá- szíts el.
sára.
2 Vajon valóban igazságot szóltok-e,
óh ti gyülekezet? Vajon igazán ítél1 Dávidnak miktámja, az éneklőmes- tek-e, ti emberek fiai?
ternek adatott, az altashétre, mikor 3 Sőt, inkább hamisságot forgattok a ti
Saul elől a barlangba menekült. Mely- szívetekben! a ti kezeitek hamisságát
nek értelme: Ne veszíts el.
méritek e földön.
2 Könyörülj rajtam, óh Isten, könyö- 4 Elidegenültek a hitetlenek az ő anyjuk
rülj rajtam, mert benned bízik az én méhétől fogva; tévelyegnek az ő anyjuk
lelkem; és a Te szárnyaid árnyékában méhétől fogva, hazugságot szólva.
van reménységem, amíg elmúlnak a 5 Mérgük olyan, mint a kígyó mérge;
veszedelmek.
mint a süket áspisnak, amely az ő fü3 A magasságos Istenhez kiáltok; az leit bedugja.
Erős Istenhez, aki elvégzi a hozzám 6 Amely nem hallja a bűbájosok szavaló jóakaratát.
vát, és a bájolóét, aki bölcs a bájolás4 Elküld a mennyből, és megtart en- ban.
gem az engem elnyelő gyalázata ellen. 7 Isten, törd össze az ő fogaikat az ő
Szela. Elküldi Isten az Ő kegyelmessé- szájukban; az oroszlánok zápfogait
gét és igazságát.
törd össze, URam!
5 Az én lelkem az oroszlánok között 8 Olvadjanak el mint a víz, folyjanak
van, tűzokádók között fekszem, olyan szét mint a víz; megvonták az ő nyilaiemberek között, akiknek foguk dár- kat, de azok elvágatnak.
da és nyilak, és akiknek nyelvük éles 9 Mint a megolvadt csiga, múljanak el;
szablya.
mint az asszony koraszülöttje, aki nem
6 Magasztaltass fel az egeken felül, óh látta a napot.
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1Sám 22,1;
1Sám 24,3;

57:3
Zsolt
138,8;
Ésa 26,12;
Fil 1,6;
57:4
Zsolt 61,8;
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Jak 3,6;
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108,5;
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Zsolt
82,2-3;

58:5
Zsolt 140,4;

58:7
Zsolt 10,9;
Zsolt
22,22;
58:8
Jób
24,18-19;

Zsoltárok 58. 59. 60.

58:12
Róm
2,6-11;

10 Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövis tüzét, ahogy a nyers húst; úgy a harag a forgószéllel vigye el őt.
11 Örül az igaz mikor látja a bosszúállást; az ő lábait mossa a hitetlen vérében.
12 És azt mondja az ember: Bizony van
az igaznak jutalma; bizony van ítélő Isten e földön!

59

Dávid, mikor Saul szolgái körbevették őt, szabadulást kér Istentől, mert
Őbenne bízik és ártatlan, és az ő ellenségei
gonoszságáról megemlékezik, akiknek veszedelmet is kér; és az Isten dicsőségének
nagy örömmel való hirdetését ígéri.
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1Sám
19,11;

59:5
Zsolt 7,4-7;
Zsolt
35,23;
59:6
Zsolt 56,8;

59:8
Zsolt 10,11;
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55,22;
Zsolt 57,5;
Zsolt 94,7;
59:9
Zsolt 2,4;
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1Sám
20,15;
1Sám
26,10;
59:12
Zsolt 68,2;

1 Az éneklőmesternek adatott, az
altashétre. Dávid miktámja, melynek
értelme: Ne veszíts el. Mikor embereket
küldött Saul, hogy őrizzék az ő házát,
hogy megöljék őt.
2 Szabadíts meg engem az én ellenségeimtől, én Istenem; és az ellenem támadóktól ments meg engem!
3 Szabadíts meg engem a hamisság
cselekvőitől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engem;
4 Mert íme, lelkem után leselkednek,
egybegyűltek ellenem az erősek; nem
az én hamisságomért, sem nem az én
bűnömért, URam!
5 Hamisságom nélkül egybegyűlnek
és készítik magukat: Kelj fel elém és
lásd meg ezeket.
6 Te ezért URam, Seregek Istene, Izrael Istene, serkenj fel, és büntesd meg
mind e pogányokat: Ne könyörülj senkin azok közül, akik hamisságot cselekszenek. Szela.
7 Estére visszajönnek, ordítanak mint
az ebek, és körülveszik a várost.
8 Íme, csácsognak az ő szájukkal, szablyák vannak az ő ajkaikban, azt mondják: mert kicsoda hallja ezeket?
9 Te pedig URam, neveted őket, és
megcsúfolod mind e pogány népet.
10 Amíg az ő hatalma tart, terád vigyázok; mert az Isten az én váram.
11 Maga elé vesz az Ő kegyelmességével az én Istenem; megadja az Isten,
hogy meglássam az én ellenségeim felől
való kívánságomat.
12 Ne öld meg őket, hogy valamiképpen az én népem el ne felejtkezzen; hanem tedd őket bujdosókká a Te hatal586

maddal, és alázd meg őket Uram, mi
pajzsunk!
13 Az ő szájuk bűne az ajkaik beszéde, fogattassanak meg az ő kevélységükben, mert csak átkot és hazugságot
szólnak.
14 Emészd meg őket a Te búsulásodban, emészd meg őket úgy, hogy ne legyenek, és tudják meg, hogy az Isten
uralkodik a Jákob népe között mind a
föld határáig. Szela.
15 Estére visszajönnek, ugatnak mint
az ebek, és körülveszik a várost.
16 Étel után barangolnak, és ha nem
laknak jól, virrasztanak.
17 Én pedig énekelem a Te hatalmadat, és minden reggel énekelem a Te
kegyelmességedet, mert váram voltál
és menedékhely az én nyomorúságom
napján.
18 Én erősségem, neked mondok dicséretet; mert az Isten az én váram: Ő
az én kegyelmes Istenem!
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60

Dávid, miután megverte a szíriabeliek seregét, könyörög e zsoltárban
az edomiták ellen, panaszkodva a zsidók
előbbi nyomorúságáról, és a seregét inti a
hadakozásra, Isten ígéreteivel és tetteivel.

1 Az éneklőmesternek, a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
2 Mikor harcolt a mezopotámiai szírekkel és a czóbai szírekkel; és ott vis�szafordult Joáb és megvert tizenkétezer edomitát a Sóvölgyben.
3 Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál; térj vissza
hozzánk!
4 Megrendítetted a földet, kettétörted
azt; építsd meg annak romlásait, mert
megindult.
5 A Te népednek nehéz dolgokat mutattál: a rettegés borával itattál minket.
6 Zászlót adtál a téged félőknek, amel�lyel éljenek az igazságért, szela,
7 Hogy megszabaduljanak a Te szerelmeseid: tarts meg a Te jobb kezeddel
és hallgass meg engem!
8 Az Isten szólt az Ő szentséges hajlékában, ezért örvendezek: Elosztom
Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét;
9 Enyém Gileád és enyém Manassé;
Efraim az én fejemnek ereje; Júda az
én törvényrendelőm;
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10 Moáb az én mosdómedencém;
Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nekem örülj!
11 Kicsoda visz engem az erős városba? Kicsoda vezet engem Edomig?
12 Vagy nem Te voltál, óh Isten, aki
megvetettél minket, és nem vonultál
ki, óh Isten, a mi seregeinkkel?
13 Segíts ki minket a nyomorúságból,
mert az emberi segítség hiábavaló.
14 Isten által hatalmasan cselekszünk;
és Ő tapossa el a mi ellenségeinket.

61

Dávid könyörög Istennek, hogy az
idegen tartományban lévő nyomorúságból és számkivetésből szabadítsa meg
őt. Ezután háláját ígéri.
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Zsolt
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56,13;

1 Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.
2 Hallgasd meg, óh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezz az én könyörgésemre.
3 A föld széléről kiáltok hozzád, az én
szívem keserűségében: Vigyél engem
nálam magasabb kősziklára.
4 Mert Te lettél reménységem és erős
torony az ellenség ellen.
5 A Te sátradban lakom mindörökké;
a Te szárnyaid árnyéka alá menekülök! Szela.
6 Mert Te, Isten, meghallgattad az én
fogadásaimat; a Te neved tisztelőinek
örökségét megadtad.
7 A király életének esztendeit szaporítsd meg, és az ő esztendei legyenek
olyanok mint sok nemzetség esztendei.
8 Lakozzon mindörökké az Isten előtt;
Dávid az Istennek az egyházban
készíts kegyelmességet és igazságot,
való látható dicsőségének megjelemelyek őrizzék meg őt.
9 Így énekelem a Te neved dicséretét nését kéri, és panaszkodik Istennek. Saját
mindörökké, és beteljesítem az én fo- magát az Isten jelen való kegyelmességével
vigasztalja, és az ő ellenségei veszedelmét
gadásaimat minden napon.
kéri, és elmondja az ő örömét.
Dávid nyomorúságában az Istenben való bizalmát és Isten hozzá 1 Dávid zsoltára, mikor a Júda puszvaló jóvoltát hirdeti. Az ő ellenségeit feddi, tájában volt.
ő magát és a hívőket az ő példájával báto- 2 Én Istenem! Én Erős Istenem vagy
rítja. Mindenkit tilt a hiábavaló dolgokban Te; jó reggel kereslek téged; az én lelvaló bizalomtól, Istenbe vetett bizalom- kem szomjaz téged, téged sóvárog
ra tanít és erősít az ő beszéde igazságaival. hústestem a puszta, szomjazó és víz
nélkül való földön,
1 Az éneklőmesternek Jedutunnak; 3 Hogy a Te hatalmasságodat és dicsőségedet láthatnám, ahogy a szent hajDávid zsoltára.
2 Csak az Istenben nyugszik meg az én lékodban szoktalak téged látni.
lelkem; tőle van az én szabadulásom. 4 Mert a Te kegyelmességed jobb az
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3 Csak Ő az én Kősziklám és Szabadítóm; Ő az én oltalmazóm, ezért felettébb meg nem mozdulok.
4 Meddig gondoltok ti gonoszt a férfi ellen, hogy őt megöljétek, mint egy
meghanyatlott falat és megdűlő kerítést?
5 Csak arról tanácskoznak, mi módon
vessék őt le méltóságából; gyönyörködnek a hazugságban; szájukkal áldanak, de szívükben átkoznak. Szela.
6 Csak az Istenben nyugodj én lelkem,
mert tőle van az én reménységem.
7 Csak Ő az én Kősziklám és Szabadítóm; Ő az én oltalmazóm, ezért meg
nem mozdulok.
8 Az Istenben van az én szabadulásom
és dicsőségem; az én erős kősziklám,
az én oltalmam az Istenben van.
9 Bízzatok Őbenne minden időben
ti népek; öntsétek ki előtte a ti szíveteket; oltalmunk nekünk az Isten.
Szela.
10 Bizony hiábavalók az emberek
fiai és hazugok a főembereknek fiai;
ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind
alábbvalók a semminél.
11 Ne bízzatok a nyomorgatásban és
rablásban, és ne legyetek hiábavalókká: a gazdagság ha nő, ne helyezd a
szíved abba.
12 Egyszer szólt az Isten, kétszer hallottam ugyanazt: hogy a hatalom az Istené.
13 És tiéd Uram a kegyelem is. Bizony
Te megfizetsz mindenkinek az ő cselekedete szerint!
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életnél: hogy az én ajkaim dicsérjenek
téged,
5 Bizony úgy áldalak téged az én életemben; a Te nevedben felemelem az
én kezeimet.
6 Mint zsírral és kövérséggel, úgy teljesedik be az én lelkem, mikor víg ajakkal dicsér téged az én szám!
7 Mikor megemlékezem rólad az én
ágyamban: és éjjeli őrségeimben gondolkodom rólad.
8 Mert segítségem voltál nekem; és a
Te szárnyaid árnyékában örvendezem.
9 Ragaszkodott hozzád az én lelkem; a
Te jobb kezed őrzött engem.
10 Azok pedig akik veszedelemre keresik az én lelkemet, a föld mélyére jutnak.
11 A szablya kezébe esnek, és a rókák
eledelei lesznek.
12 A király pedig örül az Istenben; dicsekszik mindenki aki rá esküszik,
mert bedugatik a hazugságot szóló
szája.

64

Dávid Istenhez könyörög a szabadulásáért. Az ellenségei kegyetlenségeiről és álnokságairól panaszkodik. Utoljára, a gonoszok veszedelmét és a hívők békességes megmaradását mondja el.
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1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2 Hallgasd meg Isten az én panaszom
szavát; az ellenség félelmétől mentsd
meg az én életem.
3 Rejts el engem a gonoszt akarók tanácsa elől, a hamisság cselekedőinek
gyülekezete elől.
4 Mert megélesítették mint a szablyát
az ő nyelvüket; az ő keserű beszédüket
mint nyilat, rám irányították.
5 Hogy titkon lövöldözzék az ártatlant; nagy hirtelen meglövik őt, és nem
félnek.
6 Megerősítik magukat a gonoszban;
megegyeznek, hogy nekem tőrt vessenek, és azt mondják: ki látja őket?
7 Álnokságokról tudakoznak; megemésztetünk azoktól a kitervelt álnokságoktól; mindegyikük belső része és
szíve mélységes.
8 De meglövi őket az Isten az Ő nyilával; és nagy hirtelenséggel megostoroztatnak.
9 Az ő saját nyelvük ejti meg őket;
mindenki megretten aki őket látja.
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10 És megfélemlik minden ember; és
hirdetik az Isten munkáját; és megértik
az Ő cselekedetét.
11 Örül az igaz az ÚRban, és benne bízik; és dicsekszik minden igaz szívű
ember.
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Dávid az Isten dicséreteit hirdeti,
mind az egyházban lévő szellemi áldásokért, mind a külső testi áldásokért, melyekkel mindenkit, de leginkább az ő népét
áldotta meg.
1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára és éneke.
2 Téged vár a dicséret, óh Isten, a
Sionban; és neked adják meg a fogadást.
3 Óh, Te, aki meghallgatod a könyörgést, minden hústest Tehozzád megy.
4 A hamisság beszédei erőt vettek rajtam; a mi vétkeinket Te tisztítod el.
5 Boldog az, akit Te kiválasztasz és
magadhoz fogadsz, hogy a Te tornácaidban lakjon; megelégíttetünk a Te
házadnak javaival, a Te templomod
szentségével!
6 Rettenetes dolgokat szólsz nekünk a
Te igazságodban, óh mi üdvösségünk
Istene, e föld minden szélének és a
messze tengernek reménysége;
7 Aki megerősíted a hegyeket a Te
erőddel, aki körül van övezve hatalommal;
8 Aki megcsendesíted a tengerek zúgását, az ő habjaik zúgását, és a népek
háborgását.
9 És félnek a Te jeleidtől a föld határain lakók; a reggel és az este kijöveteleit
megörvendezteted.
10 Meglátogatod e földet és megöntözöd azt; bőséggel meggazdagítod azt.
Istennek folyója vizekkel teljes; gabonát szerzel nekik, mert úgy rendelted
a földet.
11 Megrészegíted barázdáit, megnedvesíted hantjait, záporesővel meglágyítod azt, annak termését megáldod.
12 Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a Te ösvényeid kövérséget
csepegtetnek;
13 Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.
14 A mezők juhokkal teljesednek meg,
és a völgyeket búza borítja be; örvendeznek és énekelnek.
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Intés az Isten dicséreteinek és dicsőségének hirdetésére, az Isten mind
közönséges, mind az egyházhoz lévő gondviseléséről. Utoljára az ő saját példájával
erősíti az Isten dicséretét.
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18 Ha hamisságra néztem volna az én
szívemben, meg nem hallgatott volna
az Úr.
19 De bizony meghallgatott az Isten,
és figyelt az én könyörgésem szavára.
20 Áldott az Isten, aki nem vetette meg
1 Az éneklőmesternek; zsoltár, ének. az én könyörgésemet, és az Ő irgalÖrvendezz az Istennek, óh, te egész masságát nem vonta meg tőlem.
föld.
Az egyház jó szerencsés állapotá2 Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét;
ért könyörög, hogy az Isten ne csak
dicsőítsétek és dicsérjétek Őt!
3 Mondjátok az Istennek: Milyen cso- tartsa meg azt a zsidók országában, hadálatosak a Te dolgaid; a Te hatalmad nem hogy megszaporítsa és csodálatosan
nagy volta miatt hízelegnek neked a terjessze, ahol szól az Isten országáról is,
mely a Krisztus eljövetele által emeltetik
Te ellenségeid.
4 Mind az egész föld imádjon téged és fel e világon.
énekeljen neked; énekeljenek a Te nevednek. Szela.
1 Az éneklőmesternek adatott zsoltár
5 Gyertek és lássátok az Isten dolgait; és ének, a néginóthra.
csodálatosak az Ő cselekedetei az em- 2 Az Isten könyörüljön rajtunk és áldberek fiain.
jon meg minket; világosítsa meg az Ő
6 A tengert megszárította, a folyamon arcát rajtunk. Szela.
száraz lábbal mentek át: ott örvendez- 3 Hogy megismerjék e földön a Te utatünk Őbenne.
dat, minden pogányok közt a Te sza7 Uralkodik az Ő hatalmasságával badításodat.
örökké, az Ő szemei a pogányokat né- 4 Dicsérjenek téged a népek, óh Isten,
zik, hogy az engedetlenek fel ne fuval- dicsérjenek téged a népek mindnyájan.
kodjanak magukban. Szela.
5 Örüljenek és vigadjanak a nemzetek,
8 Áldjátok népek a mi Istenünket, és mert igazságban ítéled a népeket, és a
zengjen az Ő dicséretének szava.
nemzeteket e földön igazgatod. Szela.
9 Aki megeleveníti a mi lelkünket, és 6 Dicsérjenek téged a népek, óh Isten,
nem engedi, hogy lábaink megtánto- dicsérjenek téged a népek mindnyájan.
rodjanak.
7 A föld megadta az ő gyümölcsét,
10 Mert megkísértettél minket, óh Is- megáld minket az Isten, a mi Istenünk;
ten, megpróbáltál minket tűzzel, ahogy 8 Megáld minket az Isten és féli Őt a
az ezüstöt megpróbálják.
föld minden határa!
11 Hálóba vittél be minket, megszorítottad a mi derekainkat.
Dávid Isten hatalmát és jóvoltát
12 Embert ültettél fejünkre, tűzön és
magasztalja, Isten dicséreteire okot
vízen mentünk át: de kihoztál minket ad mind az egész világ igazgatásáért. Ezszép, ékes helyre.
után szól az Isten népének szabadításáról,
13 Bemegyek a Te házadba áldozatok- amikor az Isten az Ábrahám nemzetségékal, megadom neked az én fogadása- hez való atyai szeretetét megmutatja. Ezimat,
után megemlékezik az Isten hatalmasságá14 Amelyeket az én ajkaim ígértek, és ról, melyet megkísértett, amely a nép köamiről szólt a szám az én nyomorúsá- zött is nyilvánvaló, amiből a következőt
gomban.
látja: királyságában az egyháznak jó ál15 Hizlalt juhokat áldozom neked egé- lapota van, mintha Isten a királyságában
szen égőáldozatul, kosok jóillatú áldo- újra kezdett volna uralkodni, mindezekkel
zatával együtt; ökröket áldozom ba- együtt elmondja az Isten nagyságos dicsőkokkal együtt. Szela.
ségét, mely a Krisztusban tűnik elő. Dávid
16 Gyertek és halljátok meg, és elbe- szól először az Istenben való bizalmáról, és
szélem minden istenfélőnek, miket azután könyörög szabadulásért, másfelől
cselekedett az én lelkemmel!
panaszkodik az ő ellenségei kevélységéről.
17 Hozzá kiáltottam az én számmal, és Utoljára, hálaadásra kötelezi magát.
felmagasztaltatott az én nyelvem alatt.
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1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára és éneke.
2 Mikor az Isten felkel, elszélednek az
Ő ellenségei; és elfutnak az Ő gyűlölői
az Ő arca elől.
3 Ahogy a füstöt elűzik, úgy űzöd el
őket; ahogy elolvad a viasz a tűz előtt,
úgy vesznek el a hitetlenek az Isten
arca elől;
4 De az igazak örülnek és örvendeznek
az Isten előtt, és örvendeznek nagy
örömmel.
5 Énekeljetek az Istennek, mondjatok
dicséretet az Ő nevének; magasztaljátok azt, aki ékes helyeken lakozik, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
6 Az árvák atyja, és özvegyek bírája az
Isten, aki az Ő szentsége helyében lakik.
7 Az Isten az egyedül lévőket családba
helyezi, a megkötözötteket hatalmasan kihozza; de az engedetlenek száraz helyen laknak.
8 Óh Isten, mikor Te a néped előtt kijöttél, mikor a pusztában jártál, szela,
9 A föld rengett, az egek is csepegtek
az Isten jelenléte miatt, a Sinai hegy is,
az Istennek, az Izrael Istenének jelenléte miatt.
10 Bőséges esőt adsz, óh Isten, a Te
örökségedre; és az elfáradtat Te újítod meg.
11 A Te gyülekezeted lakik abban: akiket a Te jóságodból készítettél a szűkölködőért, óh Isten!
12 Az Úr adott szót a hírvivők nagy seregének:
13 A seregek királyai elfutottak: elfutottak és az otthon ülő asszonyok osztották a prédát.
14 Jóllehet a kormos fazekak között ültetek: mégis hasonlók lesztek az ezüsttel beborított galamb szárnyaihoz,
melynek tollai hasonlók a sárga aranyhoz.
15 Mikor a Mindenható elszéleszti a
királyokat, akkor fehérlik mint a Salmon havasa.
16 Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;
17 Miért kevélykedtek ti sok halmú
hegyek? Ezt a hegyet kívánta Isten az
Ő lakhelyéül; az ÚR is azon lakozik
mindörökké!
18 Az Isten szekerei húszezerszer sok
ezer, és sok ezer angyal, az Úr van
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azokkal; mint a Sinai hegyen, úgy van
az Ő szent hajlékában.
19 Felmentél a magasságba, foglyok
sokaságát hoztad fogva; ajándékokat
vettél az embereknek; az engedetlenek
is ide jönnek lakni, URam Isten!
20 Áldott legyen az Úr, mert mindennap megajándékoz minket a mi szabadító Istenünk! Szela.
21 Az Isten a mi szabadító Erős Istenünk, és az Úr ISTEN szabadít ki a halálból.
22 Csak Isten rontja meg az Ő ellenségeinek fejét, a szüntelen bűneikben járók üstökös fejét.
23 Azt mondta az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből kihozlak,
24 Azért, hogy megmártsd lábadat a
vérben, és a te ebeid nyelvét az ellenség vérében.
25 Látták a Te bevonulásodat, óh Isten!
Az én Istenem, az én Királyom bevonulását a szenthelyre.
26 Elől mentek az éneklők, és utánuk
a húrpengetők, középen a doboló lányok.
27 A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izrael magvából valók!
28 Ott a kis Benjámin, aki uralkodik
rajtuk; a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetük; a Zebulon fejedelmei és a
Nafthali fejedelmei.
29 A te Istened parancsolta neked,
hogy erős legyél; erősítsd meg, óh Isten, azt amit nekünk munkáltál!
30 A Te templomodból Jeruzsálemért
a királyok hoznak neked ajándékokat.
31 Fenyítsd meg a nyilas sereget, a bikák sokaságát mind a népek tulkaival
együtt, akik behódolnak az ezüstdaraboknak; szórd szét a népeket, akik a
háborúban gyönyörködnek.
32 Eljönnek a fejedelmek Egyiptomból; Etiópia hamar kinyújtja kezeit Istenhez.
33 E földnek minden országa, énekeljetek az Istennek: énekeljetek dicséretet az Úrnak! Szela.
34 Aki kezdettől fogva az egeknek
egein lovagol; íme, onnan szól nagy kemény szóval.
35 Adjatok dicséretet az Istennek, akinek dicsősége az Izraelen, és az Ő hatalma a felhőkben van.
36 Rettenetes vagy, óh Isten, a Te
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Zsoltárok 68. 69.
szentséges hajlékaidból; az Izrael Iste- süllyedjek; szabadíts meg az én gyűlöne, Ő ad erőt és hatalmat e népnek: Ál- lőimtől és a vizek mélységeiből;
16 Hogy el ne borítson engem a vizek
dott legyen az Isten!
árja, és el ne nyeljen engem a mélység,
Dávid miután panaszkodott a bos�- és a verem szája rám ne záruljon!
szúságokról és nyomorúságokról, 17 Hallgass meg engem URam, mert jó
melyeket az ellenségtől szenvedett, könyö- a Te kegyelmességed! A Te irgalmasrög az ő szabadulásáért és ellenségei vesze- ságaid sokasága szerint tekints énrám.
delméért. Azután azt mondja, hogy min- 18 És ne rejtsd el arcodat a Te szolgáddenért, mind ő, mind az egyház, és minden tól, mert szorongattatom nagyon: siteremtett állat dicsérni fogja Őt.
ess, hallgass meg engem!
19 Légy az én lelkem mellett és sza1 Az éneklőmesternek a sósannimra; badítsd meg azt; az én ellenségeimért
szabadíts meg engem.
Dávidé.
2 Szabadíts meg engem, óh Isten, mert 20 Te tudod az én gyalázatomat, a
szégyenemet és szidalmaztatásomat;
a vizek lelkemig elértek.
3 Mélységes sárba süllyedtem, ahol fel minden ellenségem előtted van.
nem állhatok; a vizek mélységébe ju- 21 A gyalázat megtörte az én szívemet
és beteg lettem; és részvétre vártam,
tottam, és az áradás elborít engem.
4 Elfáradtam az én kiáltásomban, ki- de senki nem volt; és vigasztalóra, de
száradt az én torkom; cserben hagy nem találtam.
szemem, miközben várom az én Iste- 22 Sőt, inkább ételembe mérget adtak,
és szomjúságomban ecettel itattak ennemet.
5 Többen vannak fejem hajszálainál, gem.
akik ok nélkül gyűlölnek engem; erő- 23 Legyen az ő asztaluk tőrként előtsek, akik el akarnak engem veszíte- tük, és az ő jószerecséjük legyen hálóni, akik ok nélkül az én ellenségeim; vá.
amit nem ragadtam el, azt kell megfi- 24 Sötétüljenek meg az ő szemeik,
hogy ne lássanak; és derekukat tedd
zetnem!
6 Óh Isten, Te tudod az én balgatagsá- mindenkorra erőtlenné.
gomat, és az én bűneim nyilván van- 25 Öntsd ki a Te haragodat rájuk, és
haragod búsulása érje el őket.
nak előtted:
7 Ne szégyenüljenek meg miattam, 26 Legyen az ő palotájuk puszta, és
akik téged várnak, Uram, Seregek hajlékukban ne legyen lakos;
URa! Ne szégyenüljenek meg énmi- 27 Mert akit Te megvertél, azt üldöattam akik téged keresnek, Izrael Is- zik; és a tőled sújtottak fájdalmát megszólják.
tene!
8 Mert Teérted viselek gyalázatot, be- 28 Sokasítsd meg az ő hamisságukat,
és a Te igazságodra ne jussanak el.
borítja a gyalázat az én arcomat.
9 Az én atyámfiai előtt idegené lettem, 29 Töröltessenek ki az élők könyvéből,
és az igazak közé ne irattassanak.
és anyám fiai előtt jövevénnyé;
10 Mert a Te házadhoz való buzgó sze- 30 Én szegény és nyomorult vagyok,
retet emészt engem, és a téged gyalá- de a Te szabadításod, óh Isten, magasztaljon fel engem!
zók gyalázásai hullanak rám.
11 Amikor sírva gyötröm böjtöléssel az 31 Dicsérem az Isten nevét énekkel, és
felmagasztalom Őt hálaadással.
én lelkemet, az is gyalázatomra van.
12 Amikor zsákba öltöztem, akkor pél- 32 És kedvesebb lesz ez az ÚR előtt az
ökörnél és tuloknál, melynek szarvai
dabeszédül vagyok nekik.
13 A kapuban ülők rólam beszélnek, és és körmei vannak.
33 Látják ezt a nyomorultak és örüla részegesek rólam énekelnek.
14 Én ezért így könyörgök hozzád nek; akik keresik az Istent: él a ti szíURam; ideje van a Te jóakaratodnak; vetek!
Isten, a Te irgalmasságod sokaságában 34 Mert meghallgatja a szegényeket az
hallgass meg engem, a Te szabadítá- ÚR, és az Ő foglyait nem veti meg.
35 Dicsérjék Őt az egek és a föld; a tensod igazságában.
15 Ments ki engem a sárból, hogy el ne gerek és ami azokban van!
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Zsoltárok 69. 70. 71.
36 Mert az Isten megtartja a Siont, és
megépíti Júdának városait; és ott laknak, és örökségül bírják azt.
37 És az Ő szolgáinak maradékai örökségül bírják azt, és akik szeretik az Ő
nevét, laknak abban.

70

Ez a zsoltár mindenben megegyezik a negyvenedik zsoltár végével,
amelyben Dávid az Istentől az ellenségeitől való szabadulását kéri.
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1 Az éneklőmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre.
2 Isten, jöjj az én szabadításomra;
URam siess az én segítségemre!
3 Szégyenüljenek és piruljanak meg,
akik keresik az én lelkemet; essenek
hátra és gyaláztassanak meg, akik gyönyörködnek az én nyomorúságomban.
4 Hátráljanak meg és szégyenüljenek
meg nagyon hamar, akik azt mondják
nekem: Hehe, hehe!
5 Örüljenek és örvendezzenek benned
mindazok, akik keresnek téged, és ezt
mondják szüntelen akik szeretik a Te
szabadításodat: Magasztaltasson fel az
Isten!
6 Én pedig szegény és nyomorult vagyok: óh Isten, siess hozzám; Te vagy
URam én segítségem és szabadítóm,
ne késs!
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Dávid először az Istenben való bizakodásáról szól, azután egyfelől szabadulásért könyörög, másfelől panaszkodik
az ellenségei kevélységéről. Utoljára, kötelezi magát a hálaadásra.
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1 Tebenned bízom, URam! Ne szégyenüljek meg soha.
2 A Te igazságod szerint ments meg és
szabadíts meg engem; hajtsd hozzám a
füled és tarts meg engem.
3 Légy Kősziklám, amelyhez szüntelen mehetek; parancsolj az én megtartásom felől, mert én Kősziklám és én
erősségem vagy.
4 Én Istenem, szabadíts meg engem
az istentelenek kezéből, a hamisnak és
kegyetlennek kezéből!
5 Mert Te vagy az én reménységem,
Uram ISTEN, én bizalmam gyermekségemtől fogva!
6 Rád támaszkodom születésem óta;
az én anyám méhéből Te vontál ki en592

gem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.
7 Szinte csodája lettem sokaknak; de
Te vagy az én erős bizodalmam.
8 Beteljesedik az én szám a Te dicséreteddel és minden napon a Te dicsőségeddel.
9 Ne vess el engem az én vénségem
idején; mikor elfogy az én erőm, ne
hagyj el engem!
10 Mert felőlem szóltak az én ellenségeim, és akik lelkemre támadnak,
együtt tanácskoznak,
11 Ezt mondva: Az Isten elhagyta őt!
Kergessétek és fogjátok meg őt, mert
nincs aki megszabadítaná.
12 Óh Isten, ne távozz el tőlem! Én Istenem, siess az én segítségemre!
13 Szégyenüljenek meg és fogyjanak el
az én életem ellenségei; boríttassanak
be gyalázattal és szégyennel akik vesztemet akarják!
14 Én pedig szüntelen remélek, és többet és többet adok minden dicséretedhez.
15 A szám beszéli a Te igazságodat,
mindennap a Te szabadításodat, bár
annak számát sem tudom.
16 Bemegyek az Úr ISTEN hatalmasságába; megemlékezem a Te igazságodról, egyedül a tiédről!
17 Óh Isten, az én gyermekségemtől
fogva tanítottál engem; és mind e mai
napig hirdetem a Te csodadolgaidat.
18 Ezért még a vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, óh
Isten, amíg hirdetem a Te karodat e
nemzedéknek, és minden következőnek a Te hatalmasságodat.
19 A Te igazságod, óh Isten, felmagasztaltatott, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; Isten, kicsoda olyan
mint Te?
20 Mert, miután sok és gonosz nyomorúságot kóstoltattál velem, ismét megelevenítettél engem, és a föld mélységéből ismét felhoztál engem.
21 Megsokasítottad az én nagyságomat, és hozzám fordulva megvigasztaltál engem.
22 Ezért én is dicsérlek téged lanttal,
a Te igazságodat, én Istenem! énekelek
neked hárfával, óh Izrael Szentje!
23 Örvendeznek az én ajkaim, mikor
énekelek neked, és az én lelkem is, melyet megváltottál.

71:10
Zsolt
64,6-7;

71:12
Zsolt 70,2;
71:13
Zsolt
40,15;
Zsolt 70,3;

71:15
Zsolt 71,24;

71:23
Zsolt
63,6-8;

Zsoltárok 71. 72. 73.
24 Az én nyelvem is mindennap hirdeti a Te igazságodat, mert megszégyenültek és meggyaláztattak, akik vesztemet akarták.
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Dávid az egész egyház nevében, a
neki ígért ország és birodalom előmeneteléért könyörög, és azt mondja, hogy
a hívőknek boldogsága abban van, ha az Istentől választott király tartja őket.
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1 Salamonnak. Isten, a Te ítéleteidet
add a királynak, és a Te igazságodat a
király fiának.
2 Hogy ítélje a Te népedet igazsággal,
és szegényeidet ítélettel.
3 Hozzanak a hegyek békességet a
népnek, és a halmok igazságot.
4 Megítéli a nép szegényeit, megszabadítja a szűkölködőnek fiait, és megrontja a nyomorgatót.
5 Félnek téged, amíg a nap és a hold
lesz, nemzedékről nemzedékre.
6 Leszáll mint eső a lekaszált mezőre,
és ahogy a zápor megöntözi a földet.
7 Virágzik az ő idejében az igaz és a békesség sokasága lesz, míg a hold nem
lesz.
8 És uralkodik egyik tengertől a másik
tengerig, és a folyóvíztől a föld határáig.
9 Leborulnak előtte a pusztalakók, és
ellenségei a port nyalják.
10 Társis és a szigetek királyai ajándékot adnak; Seba és Szeba királyai ajándékot hoznak.
11 Leborulnak előtte mind a királyok,
és minden pogány nép őt szolgálja.
12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt és a szegényt, akinek nincs segítője.
13 Könyörül a szegényen és a szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja;
14 Az elnyomástól és erőszaktól megszabadítja az ő lelküket, és az ő vérük
drága szemei előtt;
15 És él, és adnak neki Seba aranyából,
és imádkoznak érte mindenkor, és áldják mindennap.
16 Ha egy marok búza lesz a földön a
hegyek tetején, megindul annak gyümölcse mint a Libanon, és virágzanak
a városbeliek mint a föld füve.
17 És az ő neve mindörökké lesz, amíg
a nap lesz; növekedik az ő neve és

megáldatnak benne mind a népek, és
magasztalják őt.
18 Áldott az ÚR Isten, az Izrael Istene,
Ő egyedül cselekszik csodadolgokat.
19 Áldott az Ő dicsőségének neve
mindörökké, és teljesedjen be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
20 Dávidnak, az Isai fia könyörgéseinek vége.
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Először a test értelme ellen az Isten
igazságát és jóvoltát hirdeti. Másodszor, amikor a hívek nyomorult állapotát látta, és a hitetlen gonoszok előmenetelét, azt mondja, hogy azon igen megháborodott. Harmadszor, vádolja balgaságát,
hogy hirtelenkedett az ő ítéleteivel. Utoljára elmondja, ha valaki megvárja az Isten
gondviselése végét, akkor meglátja mind a
hívek jó állapotát, mind a hitetlenek büntetését.

1 Aszáf zsoltára. Bizony jó Izraelhez az
Isten, azokhoz akik tiszta szívűek.
2 De én? csaknem meghanyatlottak az
én lábaim, és kis híja, hogy az én lépteim ki nem csúsztak;
3 Mikor irigykedtem a kevélyekre, és
látva a gonoszok boldogulását;
4 Mert nincsenek a halál köteleiben, és
az ő erejük állandó;
5 A halandók nyomorúságában nincs
részük, és az emberekkel együtt nem
nyomorgattatnak;
6 Ezért mint aranylánc vette körül őket
a kevélység, és beborította őket az erőszak mint egy ruha.
7 A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, a szívük vágyai túlcsordulnak.
8 Gúnyolódnak és álnokságot szólnak;
és gőgösen nyomorgatásról beszélnek.
9 Az égre tátják az ő szájukat, és nyelvük bejárja a földet;
10 Azért erre fordul az ő népe, mivelhogy teli pohár víz van kezükben;
11 És mondják: Hogy tudhatná ezt az
Isten? és vajon van-e a magasságban
értelem?
12 Íme, ezek az istentelenek akik boldogulnak ebben a világban.
13 Bizony hiába tartottam tisztán az
én szívemet, és hiába mostam ártatlanságban kezeimet;
14 Mert nyomorgattatom mindennap,
és ostoroztatom minden reggel!
15 Ha azt mondanám: Így szólok: Íme,
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ez a te fiaid nemzedéke: hitetlen lennék.
16 Ezért gondolkodom, hogy ezt megtudjam; de nehéz dolog ez az én szemeim előtt;
17 Amíg be nem mentem az Isten szentélyébe: és megértettem azoknak végét.
18 Bizony igen síkos helyre helyezted
őket; pusztaságokra vetetted őket.
19 Hogyan pusztulnak el egy szempillantásban!? megszűnnek, megemésztetnek a rettegéstől.
20 Mint az álmot felkelés után, - Uram,
ha Te fölkelsz - úgy veted meg az ő képüket.
21 Amikor megkeseredett az én szívem, és az én veséim háborogtak,
22 Bolond voltam és tudatlan, oktalan
állat voltam előtted.
23 De én szüntelen veled vagyok, mert
Te megfogtad az én jobb kezemet.
24 A tanácsoddal igazgatsz engem,
hogy azután a dicsőségbe befogadj engem.
25 Kicsoda volna nekem az egekben?
és rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön!
26 Elfogyatkozik az én hústestem és
szívem: de az én szívem kősziklája és
örökségem Te vagy, óh Isten, mindörökké!
27 Mert íme, akik eltávoznak tőled, elvesznek; mindazokat elveszted akik
elhajolnak tőled.
28 De én? az Istenhez közeledni igen jó
nekem. Az Úr ISTENbe helyezem reménységemet: hogy minden cselekedetedet hirdessem.
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A hívek panaszkodnak az egyház
pusztaságáról, és Istennek eszébe
juttatják a szövetséget, amelyben az Ábrahám magvát magának választotta. Azt is
eszébe juttatják, milyen hatalommal szabadította meg régen az Ő népét, és innen
reménységet véve kérik Istent, hogy az ő
nyomorult állapotukat orvosolja.

74:2
Zsolt
132,13-14;

1 Aszáf tanítása. Miért vetettél el, óh
Isten, teljesen? Miért füstölög a Te haragod a meződ juhai ellen?
2 Emlékezz meg a Te gyülekezetedről, melyet régen szereztél, és amelyet
megváltottál: a Te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, melyen lakozol!
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3 Emeld fel a Te lábaidat az örök pusztulásokra, mert az ellenség elpusztította a Te szentséges helyedet.
4 A Te ellenségeid a gyülekezeted közepén ordítottak: jelül helyezték fel az
ő jeleiket.
5 Aszerint lett valaki híres, ahogyan felemelte fejszéjét a sűrű fákra.
6 Most is fejszékkel és pörölyökkel
rontják egyaránt annak faragványait.
7 Tüzet vetettek a Te szentséges helyeidre; földig megfertőzték a Te neved
hajlékát.
8 Ezt mondták az ő szívükben: Romboljuk le őket közösen: Megégették az
Isten minden gyülekezetét e földön.
9 A mi jeleinket nem látjuk; nincs most
már próféta; és nincs közöttünk aki
megtudhatná: meddig lesz ez?
10 Meddig szidalmaz, óh Isten, az ellenség? Vajon mindörökké bosszúsággal illeti-e az ellenség a Te nevedet?
11 Miért húzod el a kezedet, és miért
nem nyújtod ki a Te jobb kezed kebledből?
12 Mindazáltal az Isten az én Királyom
kezdetektől fogva, aki a szabadításokon munkálkodik e föld közepén.
13 Te választottad ketté a tengert a Te
erőddel; összetörted a sárkányok fejét
a vizekben.
14 Te törted össze a leviatán fejeit, és
adtad azt eledelül a puszták népének.
15 Te hasítottad meg a forrást és a patakot, Te szárítottad meg a sebes folyóvizeket.
16 Tiéd a nappal, az éjszaka is a tiéd;
Te formáltad a világosságot és a napot.
17 Te rendelted a földnek minden határát; a nyarat és a telet Te formáltad.
18 Emlékezz meg erről, hogy az ellenség szidalmazta az URat, és a bolond
nép káromolta a Te nevedet.
19 Ne add a fenevadnak a Te gerlicéd
lelkét; a Te szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezz el teljesen!
20 Tekints a szövetségre, mert beteltek
e földnek sötét helyei a kegyetlenségnek hajlékaival.
21 Aki megrontatott, ne térjen vissza
megszégyenülve; a nyomorult és szűkölködő dicsérje a Te nevedet.
22 Kelj fel, óh Isten, és védd a Te ügyedet; emlékezz meg a Te gyaláztatásodról, amellyel mindennap illet téged a
bolond.
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23 Ne felejtsd el a Te ellenségeid sza- 4 Ott törte el az íjnak nyilait, pajzsot,
vát, és az ellened támadók háborgását, szablyát és a hadat. Szela.
amely szüntelen növekszik!
5 Ékesebb vagy Te, csodálatosabb a
zsákmányadó hegyeknél.
Az egyház örvendez, mert átgon- 6 Megfosztattak az erős szívűek, eldolja, hogy e világ csak az Isten aka- aludtak, és nem volt az erős férfiak kerata szerint van igazgatva, és az egyházat zének ereje.
az Isten ereje oltalmazza, mely bizalom ál- 7 A Te feddésed miatt, óh Jákob Istene,
tal az Isten megutálóit csúfolja, akiket az elaludt mind a szekér, mind a ló.
ő testi vakmerőségük von minden gonosz- 8 Te, rettenetes vagy Te, és ki állhatna
ságra.
meg előtted, amíg haragod tart?
9 A mennyekből jelentetted ki a Te íté1 Az éneklőmesternek, az altashétre, letedet; a föld megrettent és hallgatott,
Aszáf zsoltára, ének; üzenete: El ne ve- 10 Mikor felkel az Isten az ítéletre,
hogy megszabadítsa a föld minden
szíts.
2 Hálákat adunk neked, óh Isten, hálá- nyomorultját! Szela.
kat adunk, mert a Te neved közelségét 11 Bizony a dühös embereknek dicsérniük kell téged, és a dühösködők mahirdetik a Te csodadolgaid.
3 Mikor a gyülekezetet magamhoz ve- radékát megfékezed.
12 Tegyetek fogadásokat és adjátok
szem, én igazán ítélek.
4 A föld és annak minden lakosa meg- meg azokat a ti URatoknak Istenetekolvad; én megerősítem annak oszlopa- nek mindnyájan, akik körülötte vagytok; vigyetek ajándékokat a Retteneit. Szela.
5 A kérkedőknek azt mondom: Ne kér- tesnek;
kedjetek; és a gonoszoknak: Ne emel- 13 Aki a fejedelmek szellemét kivágja,
rettenetes a föld királyaihoz.
jetek szarvat!
6 Ne emeljétek fel magasra a ti szarvaIsten népét tanítja, hogy a veszedeltokat, ne szóljatok megkeményedett
mes nyomorúságokban hogyan kérnyakkal;
7 Mert nem napkeletről, sem napnyu- je Isten segítségét. A test tusakodásáról
gatról, és nem a puszta felől jön a fel- is szól, amely az Isten jóvolta felől kételkedik, és a szellem a test ellen való diadamagasztaltatás;
8 Mert az Isten a bíró, aki egyet meg- láról, amely szellem erősíti magát az Isten
kegyelmes természetével, ígéretével és tetaláz, és mást felmagasztal!
9 Mert pohár van az ÚR kezében, fű- teivel.
szeres bor teljes keveréke, és tölt belőle, de annak még seprejét is issza és ki- 1 Az éneklőmesternek, Jedutunnak;
facsarja a föld minden istentelene.
Aszáf zsoltára.
10 Én pedig hirdetem mindörökké, és 2 Szavammal az Istenhez kiáltottam;
dicséretet mondok a Jákob Istenének. szavammal az Istenhez kiáltottam, és
11 És a gonoszok minden szarvát letö- meghallgatott.
röm; az igaznak szarvai pedig felma- 3 Az én nyomorúságom napján az
gasztaltatnak.
Urat megkeresem; az én kezemet éjjel
kitártam és el nem fáradt; mikor az én
Az Isten kegyelmességét és igazsá- lelkem nem akar vigasztalást bevenni,
gát hirdeti, hogy amiképpen meg- 4 Megemlékezem az Istenről mikor háígérte Jeruzsálem városának megvédését, borgok; gondolkodom, és szellemem
úgy azt megoltalmazza az erős hadakozó elborult. Szela.
ellenség ellen.
5 Az én szemeimet ébren tartod; zaklatott vagyok annyira, hogy nem szól1 Az éneklőmesternek hangszerekhez hatok.
6 Gondolkodom a régi napokról, az ősadatott ének, Aszáf zsoltára.
2 Ismerik az Istent Júdában, nagy az Ő idők éveiről.
7 Megemlékezem az én énekeimről; éjneve Izraelben.
3 Akinek hajléka van Sálemben, és lak- szaka az én szívemben gondolkodom,
és az én szellemem szorgalmasan kutat:
helye Sionban.
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8 Vajon mindörökké elvet-e az Úr? és
nem lesz többé jóakaró?
9 Vajon elfogyott-e teljesen az Ő kegyelmessége? vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre?
10 Vajon elfelejtett-e könyörülni az Isten? vagy elzárta-e haragjában az Ő irgalmát? Szela.
11 Ezután mondtam: Ez az én nyavalyám; hogy a Magasságos jobb keze
megváltozott.
12 Megemlékezem az ÚR cselekedeteiről; sőt megemlékezem a Te kezdetektől fogva való csodálatos dolgaidról;
13 És gondolkodom minden cselekedetedről, és a Te dolgaidról beszélek:
14 Óh Isten, a Te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
15 Te vagy az Isten, aki csodát teszel;
kijelented a népek között a Te hatalmasságodat.
16 Megváltottad a Te népedet hatalmad által, a Jákob és József fiait. Szela.
17 Láttak téged a vizek, óh Isten, láttak
téged a vizek és megijedtek; a mélységek is felkavarodtak.
18 A felhők vizet árasztanak; megzendülnek az egek, és a Te nyilaid szétfutnak.
19 A Te mennydörgésed szava az égben, és a villámlásaid megvilágosították e földet; megremegett és megrázkódott a föld.
20 A Te utad a tengeren volt, és a Te
ösvényed a nagy vizeken; mégsem ismerték meg a Te nyomaidat.
21 A Te népedet mint egy juhnyájat
vezetted Mózes és Áron keze által.
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Ennek a zsoltárnak két része van.
Az elsőben elbeszéli a próféta, hogy
az Isten hogyan választotta az egyházat az
Ábrahám magvából; hogyan táplálja azt,
hogyan hozta ki Egyiptomból és milyen sok
jót tett velük. A második részben elmondja, hogy az egyház milyen gyakran hasonlott meg és szakadt el az Istentől. Azután az Isten kegyelmességének megújulását írja meg, ahogy látható a Dávid királ�lyá választásában.
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1 Aszáf tanítása. Hallgasd én népem
az én törvényemet; hajtsátok a ti füleiteket az én számnak beszédeire.
2 Megnyitom az én számat példabe596

szédre; bőven szólok rejtett dolgokat a
régi időből.
3 Amiket hallottunk és tudunk; és a mi
atyáink beszélték nekünk,
4 Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól;
a következő nemzedéknek is elbeszéljük az ÚR dicséretét, az Ő erejét és az
Ő csodadolgait melyeket cselekedett.
5 Mert bizonyságot állított Jákobban,
és törvényt adott Izraelben; melyeket
parancsolt a mi atyáinknak, hogy kijelentsék azokat az ő fiaiknak.
6 Hogy megtudja a következő nemzedék, a születendő fiak; felkelve hirdessék azokat az ő fiaiknak;
7 Hogy az Istenbe vessék az ő reménységüket és el ne felejtsék az Isten cselekedeteit, és az Ő parancsolatait megtartsák.
8 És ne legyenek olyanok, mint az ő
apáik, vakmerő és lázadó nemzedék;
olyan nemzedék, amely nem erősítette meg az ő szívét, és nem volt szelleme hűséges az Istenhez.
9 Mint az Efraim fegyveres és íjász fiai,
akik hátat fordítottak az ütközet napján;
10 Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az Ő törvényében;
11 És elfelejtették az Ő cselekedeteit és
az Ő csodálatos dolgait, amiket mutatott nekik.
12 Az ő apáik előtt csodát tett Egyiptom földjén, a Czoán mezején.
13 Kettéválasztotta a tengert és átvitte őket; és rakásba állította a vizeket.
14 És vezette őket nappal felhőben, és
minden éjszaka tűznek világosságában.
15 Meghasította a kősziklákat a pusztában, és bőségesen adott nekik inni,
mint mélységes vizekből.
16 Vizet hozott ki a kősziklából, és azt
művelte, hogy a vizek úgy folyjanak
mint a folyók.
17 Mindazáltal mégis vétkeztek ellene,
felingerelték a Magasságost a pusztában;
18 És megkísértették az Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint.
19 És szóltak az Isten ellen, és mondták: Vajon teríthet-e Isten asztalt e
pusztában?
20 Íme, megsújtotta a kősziklát és víz
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folyt ki, és patakok áradtak; De vajon
adhat-e kenyeret is? vagy készíthet-e
húst az Ő népének?
21 Meghallotta az ÚR és megharagudott ezért, és tűz gyulladt Jákob ellen,
és harag gerjedt fel Izrael ellen;
22 Mert nem hittek az Istenben, és nem
bíztak az Ő szabadításában.
23 Jóllehet parancsolt a felhőknek ott
fenn, és az ég kapuit megnyitotta.
24 És mannát hullatott rájuk ételül, és
mennyei gabonát adott nekik.
25 Angyalok kenyerét ette az ember,
küldött nekik élelmet bőségesen.
26 Hozott keleti szelet az égből, és elhozta az Ő erejével a déli szelet;
27 A hús úgy esett rájuk mint a por, és
madarak mint a tenger fövenye.
28 És leejtette azokat az ő táboruk közepére, az ő sátraik körül.
29 Ettek ezért és igen megelégedtek, és
az ő kívánságukat megadta nekik.
30 Még el sem fordultak az ő kívánságaiktól; még az étel a szájukban volt:
31 Mikor az Isten haragja felgerjedt ellenük, és a kövérek közül sokat megölt, és Izrael ifjait levágta.
32 Mindezek felett mégis vétkeztek, és
nem hittek az Ő csodadolgaiban.
33 Azért hiábavalóságban emésztette meg az ő napjaikat, és éveiket félelemben.
34 Mikor ölte őket, azonnal megkeresték Őt és megtértek, és jó reggel megkeresték az Istent.
35 És megemlékeztek, hogy az Isten az
ő kősziklájuk, és a Magasságos Isten az
ő megváltójuk;
36 És hízelegtek az ő szájukkal, és
nyelvükkel hazudtak neki.
37 Az ő szívük pedig nem volt tökéletes Őhozzá, és nem voltak igazak az Ő
szövetségében;
38 Ő azonban irgalmában mégis megbocsátotta a bűnt, és nem veszítette el
őket, és az Ő haragját sokszor elfordította, és nem gerjesztette fel egészen
búsulását,
39 Hanem megemlékezett arról, hogy
hústest ők, és olyanok mint az ellebbenő és vissza nem térő szél.
40 Hányszor haragították meg Őt a
pusztában? és keserítették Őt a pusztaságban?
41 És visszafordultak, és kísértették

az Istent, és határt vetettek az Izrael
Szentjének.
42 Nem emlékeztek meg az Ő kezéről,
sem a napról, amelyen megszabadította őket a nyomorgatótól;
43 Mikor jeleit Egyiptomban elhelyezte, és az Ő csodáit a Czoán mezején.
44 És vérré változtatta a folyóvizeiket,
hogy az ő vizeiket ne ihassák.
45 Sokféle bogarat bocsátott rájuk,
hogy megemésszék őket, és békákat,
amik pusztították őket.
46 És a földjük gyümölcsét a szöcskének adta, és az ő munkájukat a sáskának.
47 Jégesővel pusztította el az ő szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel.
48 És az ő barmaikat a jégesőnek adta,
és csordáikat a villámoknak.
49 Rájuk bocsátotta az Ő haragjának
tüzét, a felgerjedt haragot és szorongatást, és rájuk bocsátotta a gonosz angyalok seregét.
50 Utat tört az Ő haragjának, és nem
tartotta vissza a haláltól lelküket, és
életüket a döghalálnak vetette.
51 És megölt minden elsőszülöttet
Egyiptomban, az ő erejük első zsengéjét a Khám sátraiban.
52 És kihozta mint a juhokat az Ő népét, és vezette őket mint nyájat a pusztában.
53 És vitte őket biztonságban, hogy ne
féljenek, és az ő ellenségeiket elborította a tenger.
54 És bevitte őket az Ő szent határába,
a hegyre, amelyet szerzett az Ő jobb
kezével.
55 És kiűzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel; és letelepítette azok sátraiban az
Izrael nemzetségeit.
56 De megkísértették és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg az Ő bizonyságait;
57 Elfordultak és hitetlenül cselekedtek, mint az ő apáik; visszafordultak
mint a hamis íj.
58 Haragra ingerelték Őt a magas oltáraikkal, és bosszantották Őt a faragott
bálványaikkal.
59 Meghallotta ezt Isten és felgerjedt;
és Izraelt igencsak megutálta.
60 És elhagyta Silónak hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek között;
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61 És fogságba adta az ő erejét, és dicsőségét az ellenség kezébe.
62 És fegyverre adta az Ő népét; és az
öröksége ellen felgerjedt.
63 Az ő ifjait tűz emésztette meg, és az
ő szüzeinek nem lett násza.
64 Papjai fegyver miatt hullottak el, és
az ő özvegyei nem sírtak.
65 Akkor felkelt az Úr, mint egy álomból; és mint az erős, aki bortól kiabál;
66 És hátra verte az ő ellenségeit, és
örök gyalázatot vetett rájuk.
67 Azután megutálta a József sátrát,
és nem választotta az Efraim nemzetségét;
68 Hanem a Júda nemzetségét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret.
69 És megépítette szent helyét mint
egy magas várat, mint a földet, amelyet fundált mindörökre.
70 És kiválasztotta Dávidot, az Ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból.
71 A szoptatós juhok mellől hozta el
őt, hogy legeltesse Jákobot, az Ő népét,
és Izraelt, az Ő örökségét.
72 És legeltette őket az ő szíve tökéletessége szerint, és az ő kezei ügyességével vezette őket.

szágokra melyek nem hívják segítségül a Te nevedet;
7 Mert felfalták Jákobot, és az ő hajlékát elpusztították.
8 Ne emlékezz meg a mi rovásunkra
az előbbi bűneinkről; siess elénk a Te
irgalmasságaiddal, mert igen megnyomorodtunk.
9 Légy nekünk segítségül, mi szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségéért,
és szabadíts meg minket, és bocsásd
meg a mi vétkeinket a Te nevedért.
10 Miért mondanák a pogányok: Hol
az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a
pogányok előtt, a mi szemeink láttára, a Te szolgáid kiontott véréért való
bosszúállásod.
11 Jusson be eléd a foglyok fohászkodása; a Te hatalmasságod nagysága által tartsd meg azokat, akik halálra rendeltettek.
12 És fizess meg a mi szomszédaink
keblébe hétszeresen a szidalomért,
amellyel szidalmaztak téged, Uram!
13 Mi pedig, a Te néped és a Te meződ juhai, dicsérünk téged mindörökké, nemzedékről nemzedékre hirdetjük a Te dicséretedet!

79

80

A nyomorúsággal megterhelt egyház panaszkodása, noha az ő nyomorúságukról és az ellenség kegyetlenségéről panaszkodnak, vallást tesznek arról,
hogy méltán szenvedik azokat. Könyörögnek azért az Istennek és szabadulást kérnek, mivel az ő nyomorúságuk az Isten nevének gyalázásaival egybe lett kötve.
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Zsolt 80,7;
Ezék 25,3;
Ezék 26,2;
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Zsolt 89,47;
79:6
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1 Aszáf zsoltára. Óh Isten, bejöttek a
pogányok a Te örökségedbe, megfertőzték a Te szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá rontották.
2 A Te szolgáid holttestét az égi madaraknak vetették eledelül, és a szentjeid
húsát a föld vadjainak.
3 Kiontották az ő vérüket mint a vizet
Jeruzsálem körül, és nem volt aki eltemesse őket.
4 Gúnyolódására lettünk a mi szomszédainknak, csúfságul és nevetségül
a körülöttünk lakóknak.
5 Meddig haragszol URam; és a Te féltő szereteted mint a tűz, örökké ég?
6 Ontsd ki a Te haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az or598
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Zsolt 14,4;
79:8
Ésa 64,9;

79:9
Ésa 48,9;
Ezék 20,22;
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Ésa 65,6-7;
79:13
5Móz
32,9-13;

Keserves könyörgés azért, hogy Isten az ő nyomorult egyházával tegyen jót, és hogy inkább kegyelmet nyerhessenek az ő mostani állapotukból. Összehasonlítják az első állapotukkal, amiben Isten nagy kegyelmességét megkóstolhatták.
1 Az éneklőmesternek hat húrra, a
sosannim-eduthra; bizonyságul, Aszáf
zsoltára.
2 Óh Izrael pásztora, hallgass meg, aki
úgy vezérled Józsefet mint juhokat; aki
kérubokon ülsz, ragyogj fel!
3 Efraim, Benjámin és Manassé előtt
mutasd meg a Te hatalmasságodat, és
jöjj el a mi szabadításunkra!
4 Óh Isten, állíts helyre minket, és ragyogjon fel a Te arcod, és mi megszabadulunk.
5 Seregek URa Istene: meddig haragszol a Te néped könyörgésére?
6 Könnyhullatás kenyerével eteted
őket, és könnyhullatások nagy árjával
itatod őket.
7 Szidalomra adtál minket a mi szomszédainknak, és a mi ellenségeink csúfolnak bennünket.

80:2
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Zsolt 74,1;
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80:4
Zsolt 4,7;
Zsolt 31,17;
Zsolt 67,2;
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6 Bizonyságul tette ezt a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom
földjéből, ahol olyan szót hallottam,
amilyet nem ismertem.
7 Megszabadítottam a tehertől az ő
vállát, az ő kezei megmenekültek a kosártól.
8 A te nyomorúságodban segítségül
hívtál engem: és megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében; megpróbáltalak téged a versengés vizeinél. Szela.
9 Hallgass meg én népem, és bizonyságot teszek neked, óh Izrael, ha meghallgatsz engem!
10 Ne legyen neked idegen istened, és
ne imádj idegen istent!
11 Én vagyok a te URad Istened, aki
kihoztalak téged Egyiptom földjéről;
nyisd szét a te szádat és betöltöm azt.
12 De nem hallgatott a népem az én
szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem.
13 Azért az ő szívük kívánságára
hagytam őket, hogy járjanak a saját tanácsukban.
14 Óh ha az én népem hallgatott volna engem, és Izrael az én útjaimon járt
volna!
15 Hamar megaláztam volna az ő ellenségeit, és az őket szorongatók ellen
fordítottam volna az én kezemet.
16 Az ÚR gyűlölői hízelegtek volna
neki, és örökkévaló lett volna az ő idejük.
17 És megelégítettem volna őket a
búza kövérével, és a kősziklából folyó
A próféta inti a népet, hogy miután mézzel elégítettem volna meg őket.
Isten megszabadította őt a rabságból, és Isten magának kiválasztott népévé
Mivel a királyok és fejedelmek feltette, az Istennek ilyen nagy kegyelmét difuvalkodtak és maguknak sokat tucsérettel és szent élettel tisztelje. Azután lajdonítanak, ezért megmondja a prófépanaszkodik a nép engedetlensége és az ő ta, hogy nekik számot kell adniuk a men�hálátlanságaik miatt Isten nevében.
nyei bírónak, aki minden fejedelemség fölött van. Azután meginti őket az ő tiszt1 Az éneklőmesternek, a gittithre. ségük felől, de látja, hogy süketek, ezért Istent kéri, hogy álljon bosszút.
Aszáfé.
2 Énekeljetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákob Istenének! 1 Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek
3 Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyülekezetében, és ítél az istenek kögyönyörű hárfát citerával együtt.
zött.
4 Fújjatok kürtöt az új holdnak, a ren- 2 Meddig ítéltek hamisan, és a gonodelt ünnepnapon, a mi ünnepünk nap- szok személyét meddig fogadjátok el?
ján;
Szela.
5 Mert végzett dolog ez Izraelben, a Já- 3 Tegyetek ítéletet a szegénynek és árkob Istenének rendtartása.
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8 Seregek Istene, állíts helyre minket,
és ragyogjon fel a Te arcod, és mi megszabadulunk.
9 Egyiptomból kihoztad a szőlőtövet,
kiűzted a pogányokat, és beplántáltad azt.
10 Te voltál előtte az ő útjának vezére,
annak gyökereit beplántáltad és ellepte a földet.
11 Hegyeket fedezett be az ő árnyéka,
és az ő vesszői olyanok, mint az Isten
cédrusai.
12 Vesszőit egészen a tengerig terjesztette, és az ő hajtásait a folyóvízig.
13 Miért rontottad el annak sövényét?
hogy szaggathassa mindenki aki arra
jár?
14 Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli
a mezei vad.
15 Óh Seregek Istene! térj vissza kérlek, tekints alá a mennyekből és lásd
meg, és látogasd meg e szőlőt!
16 És a csemetét, melyet a Te jobb kezed plántált; és annak ágát, melyet
megerősítettél magadnak!
17 Megégett a tűzben, kivágatott; a Te
arcod haragjától elvesztek.
18 Legyen a Te kezed a Te jobb kezed
férfián, és az ember fián, akit megerősítettél magadnak,
19 És nem távozunk el tőled; eleveníts
meg minket, és a Te nevedet segítségül hívjuk.
20 Seregek URa, Istene! állíts helyre
minket, és ragyogjon fel a Te arcod, és
mi megszabadulunk.
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18,43;
83:12
Bír 7,25;
Bír 8,12;

83:14
Zsolt 1,4;
Zsolt
35,5-6;

vának; a nyomorultat és a szegényt
igazítsátok meg!
4 Mentsétek meg a szegényt és a szűkölködőt, az istentelenek kezéből szabadítsátok meg.
5 Nem tudnak semmit és nem értenek,
a sötétségben járnak; megindul a földnek minden fundamentuma.
6 Én mondtam: istenek vagytok, és a
Magasságosnak fiai ti mindnyájan:
7 Mégis meghaltok mint egy ember;
mint akárki; ti fejedelmek elhullotok.
8 Kelj fel, óh Isten, ítéld meg a földet,
mert Te birtokolod mind a népeket.

égeti az erdőt, és mint a láng, amely
meggyújtja a hegyeket.
16 Így kergesd őket a Te szélvészeddel, és forgószeleddel rettentsd meg
őket!
17 Töltsd be az ő arcukat gyalázattal, hogy keressék meg a Te nevedet,
URam!
18 Szégyenüljenek és rémüljenek meg
örökre, és piruljanak és vesszenek el,
19 És tudják meg, hogy Te, akinek a
neve Jehova, csak Te egyedül vagy felséges Isten mind az egész földön.

83:16
Zsolt
18,14-15;

83:19
2Kir 5,15;

84

Dávid az egyház gyülekezetétől táA próféta panaszkodik, hogy az elvol van, de buzgón kéri az Istent,
lenség hitetlenségben bosszantotta hogy vigye haza, mert a hívőknek csak Isaz Isten népét, ezért azok veszedelmét kéri. ten házában van boldogságuk.
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1 Ének; Aszáf zsoltára.
2 Óh Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és
ne nyugodj, Óh Isten!
3 Mert íme, háborognak a Te ellenségeid, és akik téged gyűlölnek fejüket
felemelték.
4 A Te néped ellen álnok tanácsot gondolnak és az általad elrejtettek ellen tanácskoznak.
5 Ezt mondják: Gyertek és veszítsük el
őket, hogy ne legyenek nemzet, és ne
említsék többé Izrael nevét!
6 Mert tanácskoztak, együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:
7 Az edomiták és ismáeliták sátrai, a
moábiták és hagarénusok;
8 A gebaliták, ammoniták és amálekiták, a filiszteusok a tíruszbeliekkel.
9 Asszír is társul adta magát hozzájuk,
segítségül lettek a Lót fiainak. Szela.
10 Cselekedj úgy velük mint Midiánnal
és Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!
11 Akik elvesztek Endornál, és a föld
ganéjává lettek.
12 Tedd őket és az ő fejedelmeiket
olyanokká mint Orebet, és mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden fejedelmüket.
13 Akik ezt mondták: Foglaljuk el
örökségül magunknak az Isten hajlékait!
14 Én Istenem! Tedd őket olyanokká,
mint a görgeteg, és mint a polyva a
szél előtt;
15 Olyanokká mint a tűz, amely meg600

1 Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh
fiainak zsoltára.
2 Mely igen szerelmetesek a Te hajlékaid, óh seregek URa!
3 Kívánkozik és igen emésztődik az én
lelkem az ÚR tornácai után; és az én
szívem és hústestem kiált az élő Istenhez.
4 Még a veréb is talál házat, és a fecske
is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a Te oltáraidnál Seregek URa, én
Királyom és én Istenem!
5 Boldogok akik a Te házadban laknak,
és szüntelen téged dicsérnek. Szela.
6 Boldog ember az, akinek Te vagy
erőssége, és akiknek a szívében a Te
ösvényeid vannak.
7 Akik átmenve a siralom völgyén, forrássá teszik azt úgy, hogy még áldásokkal borítja el az eső.
8 Erőről erőre jutnak, míg megjelennek
Isten előtt a Sionon.
9 URam, Seregek Istene! hallgasd meg
az én könyörgéseimet; hallgasd meg,
óh Jákob Istene! Szela.
10 Mi pajzsunk, óh Isten! Tekints rám,
és lásd meg a Te felkented arcát!
11 Mert jobb nekem egy nap a Te tornácaidban, hogysem ezer máshol; inkább akarok a küszöbön ülni az én Istenem házában, mint lakni az istentelenség sátoraiban.
12 Mert nap és pajzs az ÚR Isten; kegyelmet és dicsőséget ad az ÚR, nem
vonja meg a jót a tökéletességben járóktól.
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13 Seregek URa! Boldog ember az, aki- 1 Dávid imádsága. Hajtsd le URam a
Te füled, hallgass meg engem, mert
nek benned van bizalma.
nyomorult és szegény vagyok!
A próféta megemlékezik a babiloni 2 Tartsd meg az én életemet, mert a Te
fogságból való szabadulásról, kér- szented vagyok; tartsd meg, én Isteve Istent, hogy az ő kegyelmes tetteit félbe nem, a benned bízó szolgádat.
ne hagyja. Azután panaszkodik a hívők sok 3 Könyörülj rajtam Uram, mert hozzád
nyomorúságáról. Harmadszor, hittel és re- kiáltok minden napon!
ménységgel felemelkedik, és a neki ígért 4 Vidámítsd meg a Te szolgád lelkét,
mert hozzád emelem fel Uram, az én
boldogsággal dicsekedik.
lelkemet.
1 Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak 5 Mert Te Uram, jó vagy és kegyelmes,
és nagy irgalmasságú mindazokhoz,
zsoltára.
2 Jóakarattal voltál URam a Te földed- akik hozzád kiáltanak!
hez. Visszahoztad Jákobot a fogságból. 6 Figyelj URam az én könyörgésem3 Megbocsátottad néped álnokságát, re, és hallgasd meg az én könyörgéseim szavát!
elfedezted minden bűnüket. Szela.
4 Elvetted róluk minden haragodat, el- 7 Az én nyomorúságom idején segítfordítottad, hogy fel ne gerjedjen a Te ségül hívlak téged: ezért hallgass meg
engem.
haragod.
5 Fordulj hozzánk szabadításunk Iste- 8 Nincs senki olyan mint Te, az istenek
ne, és szálljon el az ellenünk való ha- között, óh Uram; és a Te dolgaidhoz
nincsenek hasonlók!
ragod.
6 Vajon mindörökké haragszol-e ránk? 9 Eljön minden nép amelyet teremtetNemzedékről nemzedékre megtarta- tél és a Te arcodat imádják Uram, és
dicsőítik a Te nevedet.
nád-e haragodat?
7 Vagy nem elevenítesz-e meg minket 10 Mert nagy vagy Te és csodadolgoismét, hogy a Te néped örvendezzen kat teszel; Te vagy Isten egyedül!
11 Taníts meg engem a Te utadra, óh
benned?
8 Mutasd meg nekünk óh URam, a Te URam, és járok a Te igazságodban:
irgalmasságodat, és szabadításodat egyesítsd az én szívemet a Te neved
félelmére.
add nekünk!
9 Meghallom amit szól az ÚR Isten: 12 Dicsérlek téged Uram, én Istenem,
mert kétség nélkül békességet szól az teljes szívemből, és dicsőítem a Te neŐ népének és szentjeinek, hogy ne tér- vedet örökké!
13 Mert nagy énrajtam a Te kegyeljenek vissza a bolondságra.
10 Kétség nélkül közel van az Ő sza- med, és megszabadítottad az én lelkebadítása az Őt félőkhöz, hogy dicsőség met a mélységes pokolból.
14 Óh Isten! A kevélyek feltámadtak
lakjon a mi földünkön.
11 Az irgalmasság és igazság összeta- ellenem, és a hatalmasok serege keresi
lálkoznak: az igazságosság és békesség az én lelkemet, és nem gondolnak rád.
15 De Te Uram, irgalmas és kegyelegymást csókolják.
12 Igazságosság hajt ki a földből, és az mes Isten vagy, késedelmes a haragra,
nagy kegyelmű és igazságú!
igazság az égből tekint alá.
13 Az ÚR is minden jót ad, hogy a mi 16 Tekints rám és könyörülj rajtam!
földünk megteremje az ő gyümölcsét. Add a Te erődet a Te szolgádnak, és
14 Az igazság előtte jár, és az készít szabadítsd meg a Te szolgálólányod
fiát!
utat lépteinek.
17 Ismertesd meg velem nyilvánvaló
Dávid az ő nyomorúságaiban Istent jelből a Te jóakaratodat, hogy lássák az
hívja segítségül. Bevallja erőtlensé- én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg,
gét és az Istennel kötött szövetségét, Isten- mikor Te URam megsegítesz és megviben való bizalmát, és Istentől kér szabadu- gasztalsz engem.
lást. Utoljára, az ő ellenségei miatt panaszAmiért az egyháznak nyomorúsákodik, és Istentől kér vigasztalást.
ga volt a fogságból való szabadu-
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87
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103,17-18;
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50,15;
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5Móz 3,24;
Zsolt
136,4;
86:9
Mal 1,11;
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Zsolt 25,4;
Zsolt 27,11;
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Zsolt 54,5;
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14,18;
Neh 9,17;
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Jóel 2,13;
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Zsolt
116,16;

Zsoltárok 87. 88. 89.
lás után, a hívők megbotránkoztak. Ezért
a próféta által az Isten Szelleme az egyház
csodálatos megújulását ígéri, hogy semmi
ne legyen kívánatosabb, mint abban lakni.
87:2
Zsolt
78,68;
Zsolt
132,13-14;
87:3
Zsolt
48,3-9;
Zsolt
76,4-7;
87:4
Ésa 49,6-7;
Sof 3,9-10;

1 Dicséret. A Kóráh fiainak zsoltára. A
szentség hegyei között vetette meg az
Ő fundamentumát.
2 Szereti az ÚR a Sion kapuit, jobban
mint Jákob minden hajlékát.
3 Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, óh Istennek városa! Szela.
4 Egyiptomot és Babilont azok közé
számlálom, akik ismernek engem.
Íme, Filisztea és Tírusz Etiópiával
együtt ott született.
5 És ezt mondják a Sion felől: Mind
ez, mind az, ott született, és a Felséges
erősíti meg azt.
6 Az ÚR beírva megszámlálja a népeket: ez ott született! Szela.
7 És így énekelnek és sípolnak: minden
forrásom Tebenned van.
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A próféta megírja, hogyan kell minden embernek az Istenhez jönnie
az ő különösen nagy nyavalyáikkal. Ezért
panaszkodik az ő nyomorult állapotáról,
mint a haláláról, és kéri Istent, hogy tartsa meg az ő életét és szabadítsa meg a nyomorúságból.

88:1
1Krón
15,19;
1Krón 25,5;

88:4
Zsolt
123,3-4;

88:7
Zsolt
86,13;
Zsolt 141,7;
88:8
Zsolt 42,8;

1 Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.
Az éneklőmesternek a Mahalathlehannóthra. Az ezrahita Hémán tanítása.
2 URam, én szabadításom Istene, mind
nappal, mind éjjel kiáltok előtted.
3 Jusson eléd az imádságom, hajtsd le
füledet az én kiáltásomra.
4 Mert megtelt az én lelkem nyomorúságokkal, és az én életem a Seolig jutott.
5 A sírba szállókhoz lettem hasonló;
olyan vagyok, mint akinek semmi ereje nincs.
6 A holtak közé számláltattam megfosztva, mint a megöltek, akik koporsóban fekszenek, akikről többé meg
nem emlékezel, és akik a Te kezed által kivágattattak.
7 A legalsó sírba vetettél engem, a sötétségbe, a mélységes helyekre.
8 A Te haragod rám nehezedett, és
minden haboddal nyomorgattál engem. Szela.
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9 Megfosztottál engem az én ismerőseimtől, utálatossá tettél engem előttük;
bezártál annyira, hogy meg nem szabadulhatok.
10 Szemem elsorvad a nyomorúság
miatt; mindennap hívlak téged URam,
és hozzád terjesztem az én kezeimet.
11 Vagy a holtakkal teszel-e csodát?
Vajon feltámadnak-e a halottak, hogy
dicsérjenek téged? Szela.
12 Vajon hirdetik-e a koporsóban a Te
kegyelmességedet, és a Te igazságodat
a pusztulás helyén?
13 Vajon megtudják-e a sötétségben a
Te csodáidat, és a Te igazságodat a feledés földjén?
14 De én hozzád kiáltok, URam; és reggel az én imádságom hozzád érkezik.
15 Miért veted el, óh URam, az én lelkemet, és miért rejted el arcodat tőlem?
16 Nyomorult és élőhalott vagyok ifjúságomtól fogva; és félek a Te rettentéseidet hordozva.
17 Átmentek rajtam a Te búsulásaid; a
Te ijesztéseid megszorítottak engem.
18 Körülvettek engem mindennap
mint a vizek; együttesen körülvesznek
engem.
19 Elszakítottad tőlem az én barátomat
és társamat; az én ismerőseim olyanok,
mint a sötétség.

89

A próféta könyörög az egyházért, és
Isten szövetségére hivatkozik, melyet Dáviddal tett. Ezután megemlékezik
az Isten hatalmasságáról, amit látni lehet e
világ igazgatásából és gondviseléséből. Ezután megemlékezik a fogságból való szabadulásról, amelyben Isten az ő népéhez való
atyai kegyelmességét megmutatta, és ezért
ismét a Dáviddal kötött szövetségét emlegeti. Utoljára panaszkodik arról, hogy Isten mintha elfelejtkezett volna az ő szövetségéről és ellenség kezébe adná és nem segítené meg őket.
1 Az ezrahita Ethán tanítása.
2 Az ÚR kegyelmességét mindörökké
énekelem: Nemzedékről nemzedékre hirdetem a Te hűségességedet az én
számmal,
3 Mert azt mondom, hogy az Ő kegyelmessége mindörökké megmarad,
és megerősíted a Te hűségességedet az
egekben.
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Dán 7,10;
ApCsel
5,11;
89:10
Jób 9,8;

89:12
Zsolt
24,1-2;

89:15
Zsolt
85,14;
Zsolt 97,2;
89:16
Ésa 2,5;

89:18
Zsolt
132,17;
89:19
Zsolt
84,10;
89:20
2Sám 3,18;
Zsolt
78,70-71;
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4 Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak
az én szolgámnak:
5 Hogy mindörökké megerősítem a te
magodat, és nemzedékről nemzedékre
megépítem a te királyi székedet. Szela.
6 És az egek dicsérik a Te csodálatos
dolgodat URam, és a Te hűségességedet a szentek gyülekezetében.
7 Mert a felhőkben kicsoda hasonló az
ÚRhoz? Kicsoda olyan mint az ÚR, a
hatalmasok fiai között?
8 Az Isten igen rettenetes a szentek
gyülekezetében, és tisztelt a körülötte
lévők fölött.
9 Óh URam, Seregek Istene! Ki olyan
erős ISTEN mint Te? Mert a Te hűségességed körülvesz téged.
10 Te uralkodsz a tenger kevélységén,
mikor az ő habjai felemelkednek, Te
csendesíted le azokat.
11 Te zúztad össze az egyiptomit,
mintegy átdöföttet; a Te karod erejével
elszélesztetted a Te ellenségeidet.
12 Tiéid az egek és tiéd a föld is; e világot minden benne valóval Te fundáltad.
13 Az északot és a délt Te teremtetted,
a Tábor és Hermon a Te nevedről énekel.
14 A Te karod hatalmas, erős a Te kezed, a Te jobb kezed felmagasztaltatott.
15 Az igazság és ítélet a Te királyi széked helye; kegyelem és igazság jár a Te
arcod előtt.
16 Boldog az a nép, amely ismeri az
öröm hangját: URam, a Te arcod világosságában járnak.
17 A Te nevedben örvendeznek mindennap; és a Te igazságodban felmagasztaltatnak.
18 Mert az ő erejük ékessége Te vagy;
és a Te jóakaratoddal emeled fel a mi
szarvunkat.
19 Mert az ÚR a mi pajzsunk, és az Izrael Szentje a mi királyunk.
20 Akkor látásban szóltál a Te szentednek, és ezt mondtad: Segítséget rendeltem az erős ellen, felmagasztaltam azt
akit a nép közül választottam;
21 Megtaláltam Dávidot az én szolgámat: az én szentségem olajával megkentem őt;
22 Akivel az én kezem állandó lesz, és
az én karom megerősíti őt.

23 Nem nyomja el őt az ellenség; és a
gonosz ember sem nyomorgatja őt;
24 Mert megrontom előtte az ő nyomorgatóit, és megverem gyűlölőit.
25 És az én hűségességem és kegyelmességem vele lesz; és az én nevemben felemeltetik az ő szarva.
26 Mert a tengerre vetem az ő kezét, és
a folyóvizekre az ő jobb kezét.
27 Ő így hív engem: Én Atyám vagy
Te, én Istenem és szabadításom kősziklája.
28 Én is elsőszülöttemmé teszem őt,
feljebbvalóvá minden földi királynál.
29 Mindörökké megtartom neki az én
kegyelmességemet, és az én szövetségem erős lesz vele.
30 És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az
egek napjait.
31 Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én ítéleteimben;
32 Ha az én rendeléseimet megfertőzik, és nem őrzik meg az én parancsolataimat:
33 Akkor meglátogatom vesszővel az
ő bűnüket, és verésekkel az ő álnokságukat;
34 De az én kegyelmemet el nem veszem tőle, és nem változtatom meg az
én hűségességemet.
35 Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból meg
nem változtatom.
36 Megesküdtem egyszer az én szentségemre: soha nem hazudok Dávidnak.
37 Az ő magva mindörökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap.
38 És mint a hold, megmarad mindörökké, és mint a hűséges bizonyság
az egekben. Szela.
39 De Te elvetetted és megutáltad őt:
és megharagudtál a Te felkentedre.
40 Felbontottad a Te szolgáddal kötött
szövetséget, a földre vetve meggyaláztad az ő koronáját.
41 Lerontottad minden kőfalát; az ő
erősségeit a földre hánytad:
42 Minden úton járó prédálta őt; gyalázattá lett az ő szomszédai előtt.
43 Felmagasztaltad az ő ellenségeinek
jobb kezét, és megörvendeztetted minden ellenségét.
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44 Az ő fegyverének élét is elvetted, és
elvetted minden bátorságát a harcban.
45 Eltörölted az ő fényességét, és az ő
királyi székét a földre letaszítottad.
46 Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázattal borítottad be őt.
Szela.
47 Meddig rejtőzöl, óh URam? mindörökké? meddig ég a Te haragod mint
a tűz?
48 Emlékezz meg rólam: milyen rövid
életű vagyok! Miért teremtetted volna
hiába az embernek minden fiát!
49 Kicsoda az élők közül aki meg ne
halna? és ki szabadíthatja meg magát a
koporsótól? Szela.
50 Hol vannak a Te előbbi kegyelmességeid, Uram? melyeket esküvel fogadtál Dávidnak a Te hűségességedben?
51 Emlékezz meg Uram a Te szolgáid
gyalázatairól; hogy sok nép gyalázatát
hordozom az én keblemben.
52 Melyekkel gyaláztak a Te ellenségeid URam, amelyekkel gyalázták a Te
felkented jövetelét.
53 Áldott az ÚR mindörökké! Ámen és
Ámen.
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Mózes alkalmat vesz az emberek
nyomorúságából arra, hogy megértsék az ő állapotukat, és könyörög Istennek,
hogy ezt a tanítást megérthessék. Azután
azért könyörög, hogy az Isten őrájuk ne haragudjon és e nyomorúságokban vigasztalja, és azoktól szabadítsa meg őket.

90:1
5Móz 33,1;
90:2
Péld
8,24-29;
90:3
1Móz 3,19;
90:4
2Pét 3,8;
90:5
Ésa 40,6-7;
Jak 1,10;

1 Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk minden nemzedékben!
2 Mielőtt a hegyek lettek, és a föld és e
világ formáltatott: öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten.
3 Te visszatéríted a halandó embert a
porba, és ezt mondod: Térjetek vissza
embernek fiai!
4 Mert ezer esztendő annyi a Te szemeid előtt mint a tegnapi nap, mely elmúlt, és mint egy éjszakai őrség.
5 Elragadod őket mintegy árvízzel;
olyanok mint az álom reggel, mint a fű
amely megszárad;
6 Reggel virágzik, de estére elhervad,
kivágják és megszárad.
7 Bizony megemésztetünk a Te haragod által, és a Te búsulásod miatt megromlunk!
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8 Magad elé vetted a mi álnokságainkat; és a mi titkos bűneinket a Te arcod
fénye elé.
9 Mert a mi napjaink elmúlnak a Te haragod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket mint a beszédet.
10 A mi esztendeink napjai hetven esztendő, és ha feljebb, nyolcvan esztendő; és azoknak legjava nyomorúság és
fáradság, amely hirtelen elmúlik: és mi
elrepülünk.
11 Ki tudhatja a Te haragodnak erejét,
és a Te félelmed szerint a Te haragodat?
12 Taníts minket úgy számlálni a mi
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
13 Gyere vissza URam! meddig haragszol? és légy kegyelmes a Te szolgáidhoz.
14 Minden reggel tölts be minket a Te
kegyelmeddel, hogy énekeljünk és vigadjunk minden időnkben.
15 Vidámíts meg minket a mi nyomorúságaink napjai után; és az esztendők
után, melyekben nyomorúságot láttunk.
16 Láttassék meg a Te szolgáidban a
te műved, és a Te dicsőséged azok fiaiban.
17 És legyen a mi URunk Istenünk
ékessége mirajtunk; és a mi kezünk
munkáját erősítsd meg mibennünk, a
mi kezünk munkáját erősítsd meg!
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91

Dávid az ő Istenében való bizalmát
például adja a hívőknek, és inti őket,
hogy erős hittel bízzanak az Istenben, akiknek minden gonosztól való szabadulást
ígér. Utoljára, Isten nevében minden jelenvaló és következendő jókat ígér.
1 Aki a Felséges rejtekében lakik, az a
Mindenható árnyékában nyugszik.
2 Azt mondom az ÚRnak: Én oltalmam és erős váram vagy, én Istenem;
Őbenne bízom!
3 Mert Ő szabadít meg téged a madarász tőréből, és a veszedelmes döghaláltól.
4 Az Ő tollaival fedez be téged és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az Ő igazsága.
5 Nem félsz az éjjeli rettegéstől, és nappal a repülő nyíltól;
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6 A homályban járó döghaláltól; a délben pusztító veszedelemtől.
7 Ha elesnek mellőled ezren, és jobb
kezed felől tízezren; mindazáltal tehozzád nem közelít.
8 Csak nézed a te szemeiddel, és a hitetlenek büntetését meglátod!
9 Mivelhogy Te URam, én oltalmam
vagy; és a Felséges Istent választottad
hajlékodnak:
10 Nem érint téged a gonosz, és a csapás nem közelít a te sátradhoz;
11 Mert az Ő angyalainak parancsolt
felőled, hogy őrizzenek téged minden
utadban.
12 A kezeiken hordoznak téged, hogy
meg ne üsd lábad a kőben.
13 Az oroszlánon és áspiskígyón taposol, letaposod az oroszlánkölyköt és a
sárkányt.
14 Ezt mondja Ő: mivelhogy ez engem
szeret, ezért megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15 Segítségül hív engem, és meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában:
megmentem őt és megdicsőítem őt.
16 A napok hosszúságával betöltöm
őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
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Az egyház magát Isten dicséretére készíti, az Ő dolgait csodálja. Istennek tulajdonítják a gonoszok hirtelen
vesztét, és a hívők szabadulását. Utoljára, az Isten hű szolgái örök boldogságáról
szól, amivel megáldja őket, és dicsérjék az
Istent.
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92:6
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139,6;

1 Dicséret a szombatnapi éneklésre.
2 Jó dolog dicsérni az URat, és dicséretet énekelni a Te nevednek, óh felséges Isten!
3 Hirdetni minden reggel a Te kegyelmességedet, és minden éjjel a Te hűségességedet.
4 Tíz húrú hegedűvel és lanttal, zengeni hárfa hangjával.
5 Mert megvidámítottál engem URam
a Te cselekedeteddel; a Te kezed munkáiban örvendezem.
6 Milyen nagyok URam a Te cselekedeteid, igen mélységesek a Te gondolataid.
7 A balgatag ember nem tudja, és a bolond nem érti ezt,

8 Hogy mikor virágzanak az istentelenek, mint a fű, és virágzanak mind az
álnokságot cselekvők: elvesznek örökre;
9 De Te felséges Isten vagy mindörökké, URam!
10 Mert íme, a Te ellenségeid URam,
mert íme, a Te ellenségeid elvesznek,
elszéled mind a hamisságot cselekvő.
11 És felemeled az én szarvamat mint
az orrszarvúét, mert megkenettem
friss olajjal.
12 És meglátja az én szemem az ellenségeimet, az ellenem támadókat, és a
gonosztevőkön örül az én fülem.
13 Az igaz virágzik mint a pálmafa, és
növekedik mint a cédrus a Libanonon,
14 Az ÚR házának plántái a mi Istenünk tornácaiban virágzanak;
15 Még vénségükben is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
16 Hogy hirdessék, hogy igaz az ÚR,
az én kősziklám; és nincs semmi hamisság benne!
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93

A próféta először Isten dicsőségét
magasztalja. Ezután szól az Isten
igazságáról, aki az övéit soha el nem hagyja,
akik az Ő ígéreteihez ragaszkodva, e világ
nyomorúságai közt tőle várnak szabadulást.
1 Az ÚR uralkodik méltósággal felöltözve; az ÚR felövezte magát erővel;
a földet is megerősítette, hogy meg ne
induljon.
2 Állandó a Te trónod kezdettől fogva;
öröktől fogva vagy Te.
3 Emeljék fel a folyóvizek, URam,
emeljék fel a folyóvizek az ő szavukat,
emeljék fel a folyóvizek az ő habjukat;
4 De a sok vizek zúgásainál, a tenger
nagyságos habjainál nagyságosabb az
ÚR a magasságban.
5 A Te bizonyságaid igen biztosak; a
Te házadat illeti a szentség URam,
mindörökké.
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94

A próféta kéri az Isten segítségét a
gonoszok és kegyetlenek ellen, akik a
szenteket háborgatják. Akik gonoszságát és
az Isten ellen való káromlásaikat elmondja.
A gonoszokat feddi az ő gonoszságaikért. A
hívőket vigasztalja.
1 URam, bosszúállás Istene! Bosszúállás Istene, jelenj meg!
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2 Emelkedj fel földnek bírája, fizess
meg a kevélyeknek!
3 A hitetlenek meddig, URam, meddig
örvendeznek a hitetlenek?
4 Vakmerően csácsognak, keményen
szólnak; kérkedik minden hamisságot
cselekvő.
5 A Te népedet tapossák URam, és a Te
örökségedet nyomorgatják.
6 Az özvegyet és jövevényt megölik, és
az árvákat is megölik.
7 És ezt mondják: Nem látja az ÚR, és
nem veszi észre a Jákob Istene!
8 Értsétek meg ti, akik a nép közt bolondok vagytok! És ti balgák, mikor
tértek észhez?
9 Aki a fület plántálta, vajon nem
hall-e? és aki a szemet formálta, vajon
nem lát-e?
10 Aki a pogányokat megfeddi, vajon nem fedd-e meg titeket? és aki az
embert tudományra tanítja, vajon nem
tud-e?
11 Az ÚR ismeri az ember gondolatait,
hogy azok hiábavalók.
12 Boldog ember az, akit Te megfeddsz URam, és akit a Te törvényedből megtanítasz;
13 Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján; mikor az istentelennek
vermet ásnak.
14 Bizony nem veti el az ÚR az Ő népét, és az Ő örökségét nem hagyja el.
15 Mert igazságosságra fordul vissza
az ítélet, és utána megy minden igaz
szívű.
16 Ki támad fel értem a gonosztevők
ellen? Ki áll mellém a hamisság cselekvői ellen?
17 Ha az ÚR nem lett volna segítségül
nekem: az én lelkem most csendességben lakna.
18 Mikor azt mondtam: Megtántorodott az én lábam; a Te kegyelmességed
támogat engem, óh URam.
19 Mikor megsokasodtak bennem az
én aggodalmaim: a Te vigasztalásaid
megörvendeztették az én lelkemet.
20 Vajon van-e köze hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot
szerez a törvény színe alatt?
21 Seregbe gyűlnek az igaz lelke ellen,
és az ártatlan vért kárhoztatják.
22 De az ÚR kőváram lett nekem, és az
én Istenem az én oltalmam Kősziklája;
23 Mert rájuk fordítja az ő álnokságu606

kat, és az ő gonoszságuk veszti el őket;
elveszti őket a mi URunk Istenünk.
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Dávid az Isten tiszteletére és szolgálatára inti az egyházat, megerősíti magát az Istennel tett szövetséggel a régi
atyák példájából.

1 Gyertek örvendezzünk az ÚRnak; vigadjunk a mi szabadításunk Kősziklájának!
2 Menjünk elé hálaadással; énekeljünk
neki dicséretekkel.
3 Mert nagy Isten az ÚR, és nagy király
minden isten felett.
4 Akinek kezében vannak a föld mélységei, és övé a hegyek ereje.
5 Övé a tenger, Ő teremtette azt, és a
földet az Ő kezei formálták.
6 Gyertek imádjuk és boruljunk le;
hajtsuk meg térdeinket a teremtő
URunk előtt.
7 Mert Ő a mi Istenünk, mi az Ő legelőjének népei és az Ő kezének juhai vagyunk; ma, ha az Ő szavát hallanátok,
8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket,
mint a versengés helyén, mint a kísértés napján a pusztában.
9 Mikor megkísértettek engem a ti
atyáitok; megpróbáltak engem, pedig
látták az én cselekedeteimet.
10 Negyven esztendeig bántott ez a
nemzedék, és azt mondtam: Tévelygő
szívű nép ők, és ők nem ismerik az én
útjaimat!
11 Akiknek megesküdtem az én haragomban, hogy nem mennek be az én
nyugalmamba.
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A próféta a pogányok gyülekezését a
zsidókkal együtt inti az Isten dicséretére, megerősítést vesz az intésre, a teremtésnek és az Isten gondviselésének és e
világ igazgatásának tetteiből, valamint az
eljövendő Messiás országából.

1 Énekeljetek az ÚRnak új éneket; énekeljen az ÚRnak mind az egész föld!
2 Énekeljetek az ÚRnak és áldjátok az
Ő nevét; hirdessétek minden nap az Ő
szabadítását.
3 Hirdessétek a pogányok közt az Ő
dicsőségét, minden nép közt az Ő csodadolgait.
4 Mert nagy az ÚR és igen dicséretes;
félelmetes Ő minden isten felett.
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5 Mert a népek minden istene bálvány,
de az ÚR teremtette az egeket.
6 Fenség és dicsőség van előtte; erősség és méltóság az Ő szent hajlékában.
7 Adjatok az ÚRnak, népek nemzetségei, adjatok az ÚRnak dicsőséget és
tiszteletet.
8 Adjátok meg az ÚR nevének a dicsőséget; vigyetek fel ajándékot és menjetek be az Ő tornácaiba!
9 Imádjátok az URat az Ő szentségének dicsőségében; rettegjen előtte
mind az egész föld.
10 Mondjátok: a pogányok közt az
ÚR uralkodik; még a föld kereksége is
meg lett erősítve, hogy meg ne induljon; megítéli a népeket igazságban.
11 Örüljenek az egek és örvendezzen a
föld; zengjen a tenger és minden benne lévő!
12 Vigadozzon a mező és minden ami
benne van; akkor örvend az erdő minden fája
13 Az ÚR előtt mikor eljön, mert eljön megítélni e földet: Megítéli e földet igazságban, és a népeket igazmondásával.
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Dávid a Messiás országát és annak
nagyságos méltóságát írja meg, a
bálványimádás és hitetlenség lerontását,
és együtt a hívők örömét és jóvoltát, akiket
okkal int az Istennek való engedelmességre és dicséretre.
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1 Az ÚR uralkodik, örüljön a föld; örvendezzen a szigetek sokasága.
2 Felhő és homályosság van körülötte; igazság és ítélet az Ő székének erőssége.
3 Tűz jár előtte, és körös-körül megégeti az Ő ellenségeit.
4 Megvilágosítják az Ő villámai e világot; látja és megretten a föld.
5 A hegyek mint a viasz megolvadnak
az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt.
6 Az egek hirdetik az Ő igazságát, és
minden nép meglátja az Ő dicsőségét.
7 Megszégyenülnek mind a faragott
képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek; imádjátok Őt mind ti istenek!
8 Hallja és örül Sion, és örülnek a Júda
lányai, a Te ítéleteidért URam!
9 Mert Te, óh URam, magasságos vagy
mind az egész föld felett, és igen na-

gyon felmagasztaltattál minden isten
felett!
10 Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszt; megőrzi az Ő szentjei
lelkét; a hitetlenek kezéből megszabadítja őket.
11 Világosság támadt az igaznak, és az
igaz szívűeknek öröm.
12 Örüljetek igazak az ÚRban, és dicsérjétek az Ő szentsége emlékezetét!
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98

A próféta inti a zsidókat és a pogányokat és minden teremtett állatot,
hogy örvendezzenek Krisztusnak, aki az Ő
ellenségein diadalmat vett.

1 Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett;
megsegítette őt az Ő jobb keze és az Ő
szentségének karja.
2 Tudtul adta az ÚR az Ő szabadítását;
a pogányok szemei előtt megjelentette
az Ő igazságát.
3 Megemlékezett az Ő kegyelméről és
Izrael házához való hűségéről; látta e
föld minden határa a mi Istenünk szabadítását.
4 Örömmel énekelj az ÚRnak te egész
föld; zengjetek, örüljetek és mondjatok
dicséretet!
5 Zengjetek dicséretet az ÚRnak hárfával; hárfával és zsoltár énekével.
6 Trombitákkal és kürtzengéssel zengjetek az ÚR, a Király előtt!
7 Zengjen a tenger és minden benne
lévő; e világ és a benne lakók.
8 A folyóvizek tapsoljanak a kezükkel;
a hegyek is együtt örüljenek
9 Az ÚR előtt: mert eljött megítélni e
földet, megítéli e világot igazsággal és
a népeket igazán.
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A próféta, a Krisztusnak, a mi Királyunknak hatalmát, igazságát és a
pogány népekhez való kegyelmét írja meg,
amely tökéletes, és állandó létét is a régi
atyák példájában bizonyítja. Azért a Király tiszteletére int mindenkit.
1 Az ÚR uralkodik, reszkessenek a népek; kérubokon ül, remegjen a föld!
2 Nagy az ÚR a Sionon, és magasságos
Ő minden nép felett.
3 Dicsérjék a Te nagy és rettenetes nevedet, mert szent.
4 A király ereje ítéletet szeret: Te ren607
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delted az igazságot; Te rendeltél ítéletet és igazságot Jákobban.
5 Magasztaljátok a mi URunkat Istenünket, és boruljatok le az Ő lábai zsámolyánál, mert szent Ő!
6 Mózes és Áron az Ő papjaival együtt,
és Sámuel azokkal együtt, akik az Ő
nevét segítségül hívják; segítségül hívják az URat és Ő meghallgatta őket.
7 Felhőoszlopban szólt nekik; megőrizték az Ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik.
8 Óh URam, mi Istenünk, Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál
hozzájuk; de bosszút álltál az ő cselekedeteikért.
9 Magasztaljátok az URat, a mi Istenünket, és imádjátok az Ő szentsége
hegyénél, mert szent az ÚR, a mi Istenünk.

4 A csalárd szívű távol van tőlem, nem
ismerem a gonoszokat.
5 Azt aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem; a kevélyszeműt és
kevélyszívűt azt el nem szenvedem.
6 Szemmel tartom a föld hűségeseit,
hogy velem lakjanak; a tökéletesség
útjában járó szolgál engem.
7 Nem lakik az én házamban az álnokságot cselekvő; a hazugságokat szóló
nem marad meg az én szemeim előtt.
8 Hamar elvesztem e föld latorjait,
hogy kigyomláljak az ÚR városából
minden gonosztevőt.
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102

Ennek az éneknek első részében
az egyház keserves panaszkodása és nyögései vannak leírva, ami inkább
a halotthoz hasonló, mint az élőhöz. A másik részben vigasztalások vannak. A harmadikban szól a próféta a szellemi tempA próféta ebben az énekben hála- lom méltóságáról, amelynek a kőtemplom
adásra inti a teremtést, a megtar- a példája. Negyedikben, az egyház éneket
tatás és váltság jótéteményéért.
mond az ő diadaláról.
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1 Hálaadó zsoltár. Örvendezzen az
ÚRnak mind az egész föld!
2 Szolgáljatok az ÚRnak vigassággal;
menjetek elé örömmel.
3 Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten;
Ő teremtett minket és nem mi magunkat; az Ő népe és az Ő legelőjének juhai vagyunk.
4 Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, az Ő tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat neki, áldjátok az Ő nevét.
5 Mert jó az ÚR, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre
az Ő hűsége!
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Dávid miután királysághoz jutott, amit az Isten ígért neki, ebben az énekben megmondja hogyan akarja
a fejedelemséget kormányozni, amely dologról az Istennek ígéretet tesz.
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1 Dávid zsoltára. Kegyelmességet
és ítéletet énekelek; neked énekelek
URam!
2 Gondom van a tökéletes útra: mikor
jössz el hozzám? Az én szívem tökéletességében járok az én házamban.
3 Nem vetem a szememet hiábavaló
dolgokra; a pártoskodók cselekedetét
gyűlölöm: nincs közöm hozzájuk.
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1 A nyomorult imádsága, amikor elboríttatik és kiönti az ő panaszát az ÚR
elé.
2 URam, hallgasd meg az én imádságomat, és az én kiáltásom jusson hozzád!
3 Ne rejtsd el a Te arcodat tőlem azon
a napon mikor szorongatnak engem;
hajtsd hozzám a Te füledet azon a napon mikor kiáltok, hamar hallgass
meg engem.
4 Mert elemésztetnek az én napjaim
mint a füst, és az én csontjaim mint az
üszög, megégnek.
5 Az én szívem lesújtott lett és megszáradt mint a fű, annyira, hogy elfelejtettem megenni az én kenyeremet.
6 Az én nyögésem szavától az én csontom a húsomhoz ragadt.
7 Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz; olyan lettem mint bagoly a pusztában.
8 Virrasztok és olyan vagyok, mint a
magányos veréb a háztetőn.
9 Mindennap gyaláznak engem az én
ellenségeim, és az én csúfolóim esküsznek rám.
10 Ezért a port úgy eszem mint a kenyeret, és az én italomat könnyekkel
vegyítem,
11 A Te haragod és búsulásod miatt;
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mert felemeltél és a földhöz ütöttél engem.
12 Az én napjaim olyanok mint a megnyúlt árnyék; és én pedig mint a fű,
megszáradtam.
13 Te pedig URam mindörökké megmaradsz, és a Te emlékezeted nemzedékről nemzedékre.
14 Te felkelsz és könyörülsz Sionon;
mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert
eljött a rendelt idő.
15 Mert kedvelik a Te szolgáid annak
köveit, és annak porain könyörülnek.
16 És félik a pogányok az ÚR nevét, és
a föld minden királya a Te dicsőségedet;
17 Mivelhogy megépíti az ÚR a Siont,
megmutatkozik az Ő dicsőségében.
18 A nyomorultak könyörgésére tekint,
és azok könyörgését meg nem utálja.
19 Írják meg ezt a következő nemzedéknek, hogy a teremtendő nép dicsérje az URat.
20 Mert letekintett az Ő szentségének
magasságából; az ÚR a mennyekből a
földre tekintett,
21 Hogy meghallja a foglyok nyögését,
és megoldozza a halál fiait;
22 Hogy hirdessék Sionban az ÚR nevét, és az Ő dicséretét Jeruzsálemben,
23 Mikor összegyűlnek a népek, és az
országok az ÚR szolgálatára.
24 Aki az én erőmet ebben az útban
nyomorgatta, és megrövidítette az én
napjaimat.
25 Ezt mondtam: Én Istenem! Ne vigyél el engem az én napjaim felén;
nemzedékek nemzedékéig vannak a Te
esztendeid.
26 Kezdetben fundáltad a földet, és a
Te kezed munkája az egek.
27 Azok elvesznek, de Te megmaradsz; mindazok mint a ruha elavulnak; mint az öltözetet elváltoztatod
azokat, és elváltoznak.
28 Te pedig ugyanaz vagy, és a Te esztendeid el nem fogynak.
29 A Te szolgáid fiai megmaradnak, és
az ő magjuk megerősíttetnek előtted.
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Dávid mind saját magát a többi
szenttel együtt, mind a szent angyalokat hálaadásra indítja a nagy jótettekért, amelyekkel volt és van az Isten mindenkor az Ő egyházához, amely jótétemények vagy szellemiek vagy testiek.

1 A Dávidé. Áldjad én lelkem az URat,
és egész bensőm az Ő szent nevét.
2 Áldjad én lelkem az URat, és el ne feledkezz semmi jótéteményéről.
3 Aki megbocsátja minden bűnödet,
aki meggyógyítja minden betegségedet.
4 Aki megváltja az életedet a koporsótól; aki kegyelmességgel és irgalmasságaival koronáz meg téged.
5 Aki megelégíti minden jóval a te szádat, és megújítja a te ifjúságodat mint
a sasét.
6 Igazságot cselekszik az ÚR, és ítéletet
minden nyomorulttal.
7 Megjelentette az Ő útjait Mózesnek;
az Izrael fiaival az Ő cselekedeteit.
8 Könyörülő és irgalmas az ÚR, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9 Nem feddődik mindörökké, és nem
tartja meg haragját mindörökké.
10 Nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk, és nem a mi álnokságaink
szerint fizet nekünk.
11 Mert amilyen magas az ég a földtől, oly igen nagy az Ő kegyelme az Őt
félőkön.
12 Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk
a mi vétkeinket.
13 Ahogy az atya könyörül a fiain, úgy
könyörül az ÚR az Őt félőkön.
14 Mert Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik arról, hogy mi porból vagyunk,
15 És a halandó ember napjai olyanok
mint a fű, és úgy virágzik mint a mező
virága;
16 És mikor átmegy rajta a szél, ő nincs
többé, és nem ismeri azt többé az ő helye.
17 De az ÚR kegyelme öröktől fogva
örökké az Őt félőkön van, és az Ő igazsága azok fiainak fiain;
18 Azokon, akik megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék.
19 Az ÚR a mennyekbe helyezte az Ő
trónját és az Ő országa mindenen uralkodik.
20 Áldjátok az URat Ő angyalai, kik
hatalmasak vagytok erővel, és az Ő parancsolatait cselekszitek, engedve az Ő
beszéde szavának.
21 Áldjátok az URat minden Ő sere609
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ge: Ő szolgái, akik az Ő akaratát cselekszitek.
22 Áldjátok az URat minden Ő teremtményei, az Ő uralkodásának minden
helyén! Áldjad én lelkem az URat!
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A próféta, ahogy az előző énekben, Istennek ad hálákat az Ő
egyházának adott jótéteményeiért. Ugyanúgy ebben ad hálákat a jótéteményekért,
amelyeket mindenkinek ad, név szerint a
teremtésért, hogy e világot és a benne lévőkkel együtt megteremtette, és igazgatja
azt az emberek hasznára.
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1 Áldjad én lelkem az URat! én URam
Istenem, igen nagy vagy; dicsőséget és
ékességet öltöztél magadra!
2 Aki körülvette magát világossággal,
mint egy öltözettel, és kiterjesztette az
egeket, mint egy kárpitot;
3 Aki a vizekre építette az Ő lakhelyét,
aki a felhőket az Ő szekerévé rendeli,
aki a szelek szárnyain jár;
4 Aki a szeleket az Ő követeivé teszi, és
a lángoló tűzet az Ő szolgáivá.
5 Ő fundálta a földet az oszlopain,
amely soha örökké meg nem mozdul.
6 Mélységes vizekkel, mint egy öltözettel borítottad be azt: a hegyek felett
álltak a vizek.
7 A Te hangodra eloszlottak, és a Te
mennydörgésed szavától sietve szétriadtak.
8 Felemelkedtek a hegyek, és a völgyek leszálltak arra a helyre, amelyet
rendeltél nekik.
9 Határt vetettél azoknak, amelyet át
nem hágnak, és nem térnek vissza a
föld elborítására.
10 Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy a hegyek között folyjanak;
11 Hogy megitassák a mező minden
állatát; a vadszamarak megenyhítsék
az ő szomjúságukat.
12 Azok mellett laknak az ég madarai,
és a fák ágai közül énekelnek.
13 Aki megöntözi a hegyeket az Ő lakhelyéből, hogy cselekedeteid gyümölcséből megelégíttessen a föld.
14 Aki szénát teremt a barmoknak, és
füvet az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből,
15 Aki borral megvidámítja az ember
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szívét; és arcát megfényesíti olajjal; és
az ember szívét megerősíti kenyérrel.
16 Megelégíttetnek az ÚR fái, a Libanon cédrusai, melyeket plántált;
17 Mert a madarak fészket raknak azokon, és a gólyák, melyeknek házai a jegenyefák.
18 A magas hegyek a vadkecskéknek,
a kősziklák a hörcsögöknek menedéke.
19 Teremtette a holdat bizonyos idők
mutatására; és a napot, mely lenyugvását tudja.
20 Sötétséget szerzett, hogy legyen éjszaka, amelyben járjon a mező minden
vadja;
21 Az oroszlánkölykök ordítanak a
prédáért, keresve az Istentől az ő eledelüket.
22 Ha felkel a nap, ismét elrejtőznek és
az ő hajlékaikban lefekszenek;
23 Kimegy az ember az ő munkájára,
és az ő dolgára egészen estig.
24 Mily számtalanok a Te műveid,
URam! Mindent bölcsen teremtettél;
betelt a föld a Te gazdagságaiddal.
25 Ez a nagy és széles tenger, melyben
a számtalan csúszómászó állat van; és
apró állatok a nagyokkal együtt.
26 Azon hajók járnak és a cethal, amelyet Te formáltál, hogy játszadozzon
abban.
27 Mindezek Terád néznek, hogy alkalmas időben megadd az ő eledelüket.
28 Mikor Te adsz nekik, akkor ők takarnak; mikor megnyitod a Te kezedet, akkor betelnek a Te jóvoltoddal.
29 Mikor elfordítod a Te arcodat, megháborodnak; mikor elveszed szellemüket, kimúlnak, és porrá lesznek.
30 Ha kibocsátod a Te szellemedet,
megújulnak; és megújítod a földnek
színét.
31 Legyen az ÚRnak dicsőség mindörökké; és örvendezzen az ÚR az Ő teremtményeiben.
32 Aki mikor letekint a földre, megrendül az; aki a hegyeket megérinti, és
füstölögnek.
33 Énekelek az ÚRnak az én életemben; dicséretet mondok az én Istenemnek amíg vagyok.
34 Legyen kedves neki az én beszédem; és én örvendezek az ÚRban.
35 Vesszenek el a bűnösök e földről,
és a hitetlenek többé ne legyenek! Áld-
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jad én lelkem az URat. Dicsérjétek az nem teljesedett: az ÚR beszéde megpróbálta őt.
URat!
20 Elküldött a király, és elbocsátotta
A próféta dicséri az Istent és há- őt a népek uralkodója, és felszabadílákat ad mindazokért a jótétemé- totta őt;
nyekért, melyeket adott az Izrael népének 21 Úrrá téve őt az ő házán, és uralkoattól fogva, hogy Ábrahámot kiválasztotta dóvá minden jószágán;
és hívta mind ez ideig, melyben a Kánaán 22 Hogy az ő főembereit is az ő akarata szerint megkötöztethesse, és az ő
földjét nekik adta.
véneit bölcsességre taníthatná.
1 Dicsérjétek az URat, hívjátok segítsé- 23 És bement Izrael Egyiptomba, és Jágül az Ő nevét, hirdessétek a népek kö- kob a Khám földjén bujdosott.
24 És igen megszaporította az Ő népét,
zött az Ő cselekedeteit!
2 Énekeljetek neki, mondjatok dicsére- erősebbé téve az ő ellenségeinél.
tet neki, beszéljetek minden csodájáról. 25 Elváltoztatta azok szívét, hogy
3 Dicsekedjetek az Ő szent nevében; meggyűlöljék az Ő népét, és álnokul
cselekedtek az Ő szolgáival.
örvendezzen az URat keresők szíve.
4 Keressétek az URat és az Ő erejét; ke- 26 Elküldte Mózest, az Ő szolgáját, és
Áront akit választott.
ressétek az Ő arcát szüntelen.
5 Emlékezzetek meg az Ő csodáiról, 27 Akik azok közt az Ő jeleit megmuamelyeket cselekedett; az Ő csodajelei- tatták, és a csodajeleket Khám földjén.
28 Sötétséget bocsátott és besötétítette
ről és szájának ítéleteiről.
6 Óh Ábrahámnak, az Ő szolgájának azt, és nem voltak engedetlenek az Ő
magva! Jákobnak fiai, az Ő választott- beszédének.
29 Az ő vizeiket vérré változtatta és
jának fiai.
7 Ő az ÚR, a mi Istenünk, az Ő ítéletei megölte halaikat.
30 Földjük békáktól hemzsegett, még
vannak mind az egész földön.
8 Megemlékezik az Ő szövetségéről az ő királyuk belső termeiben is voltak.
mindörökké; a beszédről, amelyet pa- 31 Szólt, és legyek és tetvek támadtak
minden határukban.
rancsolt ezer nemzedékig;
9 Amelyet kötött Ábrahámmal, és az 32 Az ő esőjüket jégesővé tette, és lángoló tüzet földjükre.
Izsáknak tett esküvéséről.
10 És végzés szerint erősítette meg azt 33 És elverte szőlőjüket és fügefájukat,
Jákobnak, és Izraelnek örök szövetsé- és széttörte az ő határuk termőfáit.
34 Szólt, és sáskák támadtak, és meggül,
11 Ezt mondva: Neked adom a Kána- számlálhatatlan sok cserebogár.
án földjét, hogy sors szerint való örök- 35 És minden zöldellő füvet megemésztett az ő földjükön, és megségetek legyen.
12 Jóllehet szám szerint kevesen vol- emésztette földjük gyümölcsét.
36 És megölt minden elsőszülöttet az
tak, igen kevesen és zsellérek abban,
13 És egyik nemzettől a másikhoz ván- ő földjükön, minden erejük zsengéjét.
doroltak, és egyik országból a másik 37 És kihozta őket ezüsttel és arannyal,
és az ő családjukban egy sem volt benéphez:
14 Nem engedte, hogy valaki nyomor- teges.
gassa őket, és megdorgálta értük a ki- 38 Örült Egyiptom az ő kijövetelüknek, mert a tőlük való félelem nehezerályokat is.
15 Ne érintsétek az én felkentjeimet, és dett rájuk.
39 Felhőt terjesztett ki, hogy befedezaz én prófétáimnak ne ártsatok!
16 Mikor éhséget hívott a földre, és a ze őket; és tüzet, hogy világítson éjjel.
40 Könyörögtek és fürjeket hozott, és
kenyér minden erejét eltörte,
17 Elküldött előttük egy férfit, a rab- mennyei kenyeret adott nekik.
41 Megnyitotta a kősziklát és vizek zúságra eladott Józsefet;
18 Akinek lábait béklyóba szorították, dultak ki, és folyóként futottak a szárazföldön.
és ő maga vasban járt,
19 Mindaddig, amíg az Ő szava be 42 Mert megemlékezett az Ő szentsé-
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ges ígéretéről, amelyet Ábrahámnak, az
Ő szolgájának tett.
43 Kihozta azért az Ő népét örömmel,
és az Ő választottait vigassággal.
44 És nekik adta a pogányok földjét,
és a népek munkáját vették örökségül.
45 Hogy megtartsák az Ő rendeleteit,
és az Ő törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az URat!
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A próféta elkezdi ezt az éneket az
Isten dicséretével, mind magát,
mind másokat is bizalomra indít. Azután
könyörög, hogy Isten az Ábrahám nemzetségének fogadott áldását tegye meg. Mivel
azonban a nép méltatlan volt az Isten kegyelmére az ő sok bűnük miatt, Istentől elszakadtak, ezért megvallotta a nép mindenkori bűneit, gonoszságát, hálátlanságát, kevélységét, Istentől elhajlását, és utána bocsánatot kért.
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1 Dicsérjétek az URat! Adjatok hálát az
ÚRnak, mert jó, mert örökkévaló az Ő
kegyelme.
2 Ki mondhatná el az ÚR nagy hatalmát? és ki jelenthetné ki az Ő minden
dicsőségét?
3 Boldog aki megőrzi az ítéletet, és aki
igazán cselekszik minden időben.
4 Emlékezz meg rólam, URam, a Te
népedhez való jóakaratodban; látogass meg engem a Te szabadításoddal,
5 Hogy meglássam a Te választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek a Te néped örömében; hogy dicsekedjem a Te örökségeddel!
6 Vétkeztünk a mi atyáinkkal együtt;
álnokul cselekedtünk, gonoszul cselekedtünk!
7 A mi atyáink nem értették meg
Egyiptomban a Te csodáidat; nem emlékeztek meg a Te kegyelmességed sokaságáról, és engedetlenek lettek a Vörös tengernél.
8 De Ő megsegítette őket az Ő nevéért, hogy megismertesse az Ő hatalmasságát.
9 Mert megdorgálta a Vörös tengert és
kiszáradt, és átvitte őket a mélységeken, mint egy pusztán.
10 És megszabadította őket a gyűlölő
kezéből; megmentette őket az ellenség
kezéből.
11 Az ő nyomorgatóikat elborították
a vizek, egy sem maradt meg belőlük.
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12 Akkor hittek az Ő beszédének, és
énekelték az Ő dicséretét.
13 De azonnal elfelejtették az Ő cselekedeteit; nem várták az Ő tanácsát!
14 Kívánkozásra gerjedtek a pusztában, és kísértették az Istent a sivatagban.
15 Ezért megadta nekik az ő kívánságukat; de soványságot bocsátott lelkükre.
16 Ezenfelül irigységre indultak Mózes ellen a táborban, és az ÚR szentje, Áron ellen.
17 Megnyílt a föld és elnyelte Dátánt,
és beborította Abirám seregét.
18 És tűz gerjedt fel azok gyülekezete ellen, a láng meggyújtotta a hitetleneket.
19 Borjút csináltak a Hóreb alatt, és
imádták az öntött bálványt.
20 Felcserélték az ő dicsőségüket a füvet evő ökör képére.
21 Elfeledkeztek az őket megtartó Istenükről, aki nagy dolgokat cselekedett
Egyiptomban,
22 Csodákat a Khám földjén, rettenetes dolgokat a Vörös tengernél.
23 Ezért megmondta, hogy elveszti
őket; de Mózes, az Ő választottja a résre állt az Ő arca előtt, az Ő haragja elfordítására, hogy el ne törölje őket.
24 És megvetették a kívánatos földet,
nem hittek az Ő szavának.
25 És morgolódtak az ő sátraikban, és
nem hallgattak az ÚR szavára.
26 Ezért felemelte az Ő kezét ellenük,
hogy elveszítse őket a pusztában;
27 És hogy a pogányok közé széthintse magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban.
28 Ezenfelül Baál-Peorhoz szegődtek,
és ették a holtak áldozatát.
29 És haragra ingerelték az ő cselekedeteikkel, és csapás zúdult rájuk.
30 Míg Fineás fel nem állt és ítélt, és a
csapás megszűnt.
31 És ez tulajdoníttatott neki igazságul nemzedékről nemzedékre mindörökké.
32 Megharagították Őt a versengés vizeinél is annyira, hogy Mózesnek is
baja támadt miattuk,
33 Mert megkeserítették az ő szellemét, és meggondolatlanul szólt ajkaival.
34 Nem vesztették el a népeket sem,
ahogy parancsolta nekik az ÚR;
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35 Hanem összekeveredtek a pogányokkal, és megtanulták azok cselekedeteit.
36 És szolgálták azok bálványait, amelyek tőrré lettek nekik.
37 Mert feláldozták az ő fiaikat és lányaikat a démonoknak,
38 És ártatlan vért ontottak: az ő fiaik
és lányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőztetett a
föld öldöklésükkel.
39 És fertőzöttek lettek az ő cselekedeteikben, és paráználkodtak az ő tetteikben.
40 Ezért felgerjedt az ÚR haragja az Ő
népe ellen, és megutálta az Ő örökségét.
41 És odaadta őket a pogányok kezébe, és az ő gyűlölőik uralkodtak rajtuk.
42 És sanyargatták őket az ő ellenségeik, és megaláztattak azok keze alatt!
43 Számtalanszor megszabadította őket, jóllehet ők engedetlenkedtek
szándékaikkal, és mélyebbre süllyedtek az ő bűneikbe.
44 Mégis rájuk tekintett az ő nyomorúságukban; meghallgatta kiáltásukat.
45 És őértük megemlékezett az Ő szövetségéről, és az Ő kegyelmességének
nagysága szerint megengesztelődött.
46 És könyörületességre indította irántuk mindazokat, akik őket fogva tartották.
47 Szabadíts meg minket mi URunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a Te szent
nevedet, és dicsérjük a Te dicsőségedet.
48 Áldott az ÚR, az Izrael Istene öröktől fogva mindörökké, és mondja minden nép: Ámen. Dicsérjétek az URat!
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A próféta az Isten jóvoltát és kegyelmességét dicséri, idegen országokban bujdosóknak, foglyoknak, betegeknek és a tengeren járóknak példájából és a változásoknak példájából, amelyek
vannak, vagy lesznek minden tartományban és embereken az Isten gondviseléséből és igazgatásából. Azután int mindenkit a hálaadásra, és álmélkodik az emberek
gorombaságán, hogy az Isten dolgait nem
veszik észre.
1 Dicsérjétek az URat, mert jó, mert
mindörökké való az Ő kegyelme.

2 Ezt mondják az ÚR megváltottai, akiket megváltott a nyomorgató kezéből;
3 Akiket egybegyűjtött a földekről:
napkeletről és napnyugatról, északról
és a tenger felől.
4 Bujdostak a pusztában, a kietlen úton;
és lakásra való várost nem találtak.
5 Éhesek és szomjasak voltak; az ő lelkük elalélt bennük.
6 De az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban, aki kiszabadította őket nyomorúságukból.
7 És egyenes útra vitte őket, hogy lakóvároshoz jussanak.
8 Hirdessék ezért az ÚR kegyelmességét, és az emberek fiai előtt az Ő csodadolgait,
9 Mert megelégíti a szomjazó lelkeket,
és az éhező lelket betölti jóval.
10 Akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, megkötözve nyomorúsággal és vassal;
11 Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a felséges Isten tanácsát megutálták;
12 Miután megalázta az ő szívüket a
nyomorúság, és elestek annyira, hogy
nem volt segítőjük,
13 Az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban; az ő nyomorúságukból kiszabadította őket.
14 Kihozta őket a sötétségből és a halál
árnyékából, és az ő köteleiket elszaggatta.
15 Hirdessék ezért az ÚR kegyelmességét, és az emberek fiai előtt az Ő csodadolgait,
16 Mert összetörte az érckapukat, és a
vaszárakat letörte.
17 A balgák az ő gonoszságuk útjáért
és az ő hamisságukért nyomorgattatnak.
18 Minden étket utált az ő lelkük, és a
halál kapujához közelednek.
19 Az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban; az ő nyomorúságukból kiszabadította őket.
20 Elbocsátotta az Ő igéjét és meggyógyította őket, és megszabadította őket
az ő vermükből.
21 Hirdessék ezért az ÚR kegyelmességét, és az emberek fiai előtt az Ő csodadolgait,
22 És áldozzanak hálaadás áldozatával, és hirdessék az Ő cselekedeteit
örömmel!
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23 Akik hajókon tengerre szállnak, és a
nagy vizeken kalmárkodnak,
24 Azok látják az ÚR dolgait, és az Ő
csodáit a mélységben.
25 Mert miután szólt, szélvészt támasztott, és az ő habjait felemelte.
26 Az égig felemelkedtek, a mélységbe lesüllyedtek; az ő lelkük elolvadt a
félelemben.
27 Inogtak és tántorogtak mint a részeg, és minden bölcsességük elveszett.
28 Az ÚRhoz kiáltottak szorultságukban; az ő nyomorúságukból kiszabadította őket.
29 Megállítja a szélvészt, és megcsendesednek a habok.
30 És örülnek mert megcsendesedtek,
és vezeti őket a partra, melyre menni
igyekeztek.
31 Hirdessék ezért az ÚR kegyelmességét, és az emberek fiai előtt az Ő csodadolgait!
32 És magasztalják Őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék Őt a vének gyűlésében.
33 Folyóvizeket tett pusztává, és a vízforrásokat szárazzá;
34 A gyümölcsöző földet meddővé teszi a rajta lakó nép gonoszsága miatt;
35 A pusztát álló tavakká, és a kietlen
földet vízforrásokká;
36 És letelepít oda éhezőket, hogy lakóvárosokat építsenek.
37 Hogy mezőket vessenek be és szőlőket plántáljanak, hogy hasznos jövedelmet szerezzenek.
38 És megáldja őket, és igen megszaporodnak, és az ő barmaikat meg nem
kevesbíti.
39 Azután megfogyatkoztak és megaláztattak a nyomorúság szorítása és a
keserűség miatt.
40 Gyalázatot önt a fejedelmekre, hogy
tévelyegjenek az út nélküli pusztában.
41 Felemeli a nyomorultat a nyomorúságból, és megszaporítja a családjukat
mint a juhnyájat.
42 Hogy lássák az igazak és örvendezzenek, és minden gonosz bezárja az ő
száját.
43 Ki az a bölcsek közül, aki ezeket
eszébe venné? hogy meggondolná az
ÚR kegyelmességét!
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gal akarja énekelni az Isten dicséreteit a
sok nép és nemzet között. Azután az Ő országának, és abban mint tükörben, a Krisztus országának szélességét írja meg.
1 Dávid dicséretes zsoltára.
2 Kész az én szívem, óh Isten, énekelek
és dicséretet mondok még az én dicsőségemmel is.
3 Kelj fel lantom és hárfám, felkeltem
a hajnalt!
4 Dicsérlek téged a népek közt URam,
és énekelek neked a nemzetek közt!
5 Mert az egek fölé magasztaltatott fel
a Te jóvoltod, és egészen a felhőkig ér
a Te igazságod!
6 Magasztaltass fel az egek fölé, óh Isten, és mind az egész földön a Te dicsőséged!
7 Hogy megszabaduljanak a Te szeretteid; tarts meg a Te jobb kezeddel és
hallgass meg engem.
8 Az Isten szólt az Ő szentséges helyéből: Örvendezek, hogy elosztom
Sikhemet és felmérem a Szukkót völgyét.
9 Enyém Gileád, enyém Manassé;
Efraim az én fejem ereje, Júda az én
törvénytevőm;
10 Moáb az én mosdómedencém;
Edomra vetem az én saruimat; és a
filiszteusok felett diadalmaskodom.
11 Ki visz engem a kerített városba? ki
vezérel engem Edomig?
12 Vajon nem Te vagy-e, óh Isten, aki
megvetettél minket, hogy ki ne menj,
óh Isten, a mi seregeinkkel?
13 Adj nekünk szabadulást az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség!
14 Isten által hatalmasan cselekszünk,
és Ő megtapossa a mi ellenségeinket.
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Dávid miután elpanaszolja az ellenségei által kapott sok bosszúságot, sok átokkal átkozza őket. Azután könyörög és hálaadását ígéri.

1 Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!
2 Mert az istentelenek szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem; hazug nyelvvel szóltak ellenem.
A próféta ebben az énekben el- 3 És gyűlöletes beszédekkel körülvetmondja, milyen nagy buzgóság-
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tek engem, és ostromoltak engem ok
nélkül.
4 Szeretetemért cserébe ellenkeznek
velem; én pedig imádkozom.
5 Rosszal fizetnek nekem a jóért, és
gyűlölettel az én szeretetemért.
6 Állíts fölé gonoszt, és a Sátán álljon
az ő jobb keze felől.
7 Mikor őt megítélik, kárhoztatva jöjjön ki; és az ő imádsága is legyen bűnné.
8 Életének napjai legyenek kevesek, és
az ő hivatalát vegye el más.
9 Fiai legyenek árvákká, és az ő felesége legyen özveggyé.
10 És bizony bujdossanak az ő fiai és
kolduljanak, és keressenek eledelt az ő
elpusztult helyükből.
11 Foglalja le az uzsorás mindenét ami
az övé, és az idegenek ragadozzák el
minden munkáját.
12 Ne legyen olyan aki jót tenne vele,
és ne legyen olyan aki könyörül az ő
árváin!
13 Vesszen ki az ő maradéka, a második nemzedékben töröltessen el a nevük!
14 Az ő atyái álnoksága legyen emlékezetben az ÚR előtt, és az ő anyja
bűne el ne töröltessen!
15 Mindenkor legyenek az ÚR előtt, és
vágja ki emlékezetüket e földről.
16 Azért, mert nem emlékezett meg arról, hogy irgalmasságot cselekedjen; és
üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megtört szívűt, hogy megölje.
17 Mivel szerette az átkot: ezért rászállt; és nem akarta az áldást: ezért eltávozott tőle,
18 Hogy az átkot felöltözze mint a ruhát, és menjen bele mint a víz, és mint
az olaj az ő csontjaiba;
19 Legyen rajta mint egy palást, amely
befedezi, és öv, amellyel szüntelen
övezze magát.
20 Ez legyen jutalmuk az ÚRtól az én
ellenségeimnek, és akik gonoszt szólnak az én lelkem ellen.
21 De Te Uram, ISTENem, cselekedj
velem jót a Te nevedért, mert jó a Te kegyelmességed; szabadíts meg engem!
22 Mert szegény és szűkölködő vagyok, és az én szívem megsebesíttetett
bennem.
23 Mint az árnyék mikor elhanyatlik,

úgy kell elmennem; ide s tova hányattatom mint a sáska.
24 Térdeim tántorognak az étlenség
miatt, és az én hústestem lesoványodott a kövérségből.
25 Sőt gyalázatossá lettem előttük; ha
látnak engem, fejüket csóválják.
26 Segíts meg engem, óh URam, én Istenem; szabadíts meg engem a Te kegyelmed szerint!
27 Hadd tudják meg, hogy a Te kezed
ez, URam; és hogy Te cselekedted ezt.
28 Átkoztak ők; de Te áldj meg! Ellenem támadnak, de megszégyenülnek,
és a Te szolgád örvendezik.
29 Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és mint egy palástot vegyék magukra szégyenüket.
30 Dicsérem az URat igen nagyon az
én számmal, és dicsérem Őt a sokaság
közt.
31 Mert a szegénynek a jobb keze felől
áll, hogy megtartsa annak lelkét a kárhoztatóktól.
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Dávid prófétál, azaz jövendőt
mond a Krisztusnak, a mi Urunknak szellemi királyságára és örök papságra
való elhívásáról. Azután elmondja a Krisztus ellenségein való diadalát.

1 Dávid zsoltára. Mondta az ÚR az én
Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől,
amíg a Te ellenségeidet zsámolyul vetem a Te lábaid alá.
2 A Te hatalmad pálcáját kiküldi az ÚR
Sionból, ezt mondva: Uralkodj a Te ellenségeid közt!
3 A Te néped szabad akaratból jelen
lesz a Te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; a hajnalpír méhéből lesz a Te ifjaid harmata.
4 Megesküdött az ÚR és meg nem
másítja: Te örökkévaló Pap vagy,
Melkisédek rendje szerint.
5 Az Úr lesz a Te jobb kezed felől; megrontja az Ő haragja napján a királyokat;
6 Ítéletet tart a pogányok között; holttestekkel megtölt sok helyet; sokaknak
fejét megrontja e földön.
7 Az úton a patakból iszik, ezért felemeli a fejét.
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A próféta, az ő példájával akarja a
hívőket az Isten dicséretére indí615
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tani, az Istennek az izraelitákkal való tetteinek sokaságát és a szent szövetséget hozza
elő. Ezután int mindenkit az Isten tiszteletére és dicséretére.
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1 Dicsérjétek az URat. Dicsérem az
URat teljes szívből az igazak tanácsában és gyülekezetében.
2 Nagyok az ÚR cselekedetei; nyilvánvalók mindazoknak akik gyönyörködnek azokban.
3 Dicsőség és tisztesség az Ő cselekedete, és az Ő igazsága megáll mindörökké.
4 Emlékezetet szerzett az Ő csodálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas
az ÚR.
5 Eledelt ad az Őt félőknek; megemlékezik mindörökké az Ő szövetségéről.
6 Az Ő cselekedeteinek erejét megmutatta az Ő népének, hogy nekik adta a
pogányok örökségét.
7 Az Ő kezeinek cselekedetei igazság
és ítélet; minden végzése tökéletes.
8 Megerősítettek mindörökkön örökké, melyek hűséggel és igazsággal lettek.
9 Váltságot küldött az Ő népének, parancsolta az Ő szövetségét mindörökre; szent és rettenetes az Ő neve.
10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelme; jó értelmük van mindazoknak,
akik azokat cselekszik, annak dicsérete megáll örökké.
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113

Dávid az Isten egyházát inti az
Isten dicséretére, az Ő nagy méltóságáért, gondviseléséért és az Ő csodálatos igazgatásáért e világon.

1 Dicsérjétek az URat. Dicsérjétek az
ÚRnak szolgái, dicsérjétek az ÚR nevét!
2 Áldott legyen az ÚR neve mostantól
fogva mindörökké!
3 Napkelettől egészen napnyugatig dicsérjék az ÚR nevét!
4 Felmagasztaltatott az ÚR minden
pogány nép fölött; az Ő dicsősége feljebb van az egeknél.
5 Ki olyan mint az ÚR, a mi Istenünk?
aki a magasságban lakozik?
6 De magát megalázva néz le mindenre
a mennyen és földön.
7 Aki felemeli a szegényt a porból, és a
szűkölködőt felemeli a ganéjból,
8 Hogy a fejedelmek közé ültesse őket,
az Ő népének fejedelmei közé;
9 Aki azt műveli, hogy aki meddő a
Dávid a hívők boldogságát írja házban, nagy örömmel gyermekek
meg, akik félik és tisztelik az Is- anyjává legyen. Dicsérjétek az URat!
tent, hogy tanítson minket arra, hogy az
igaz Isten tiszteletének jutalma van.
A próféta ebben az énekben megírja az izraeliek Egyiptomból való
1 Dicsérjétek az URat. Boldog az a férfi szabadulását, és a csodákat, melyeket az Isaki féli az URat, és az Ő parancsolatai- ten a népért tett; azért hogy az Ábrahám
fiai mindenestől odaadják magukat az Isban igen gyönyörködik.
2 Hatalmas lesz annak magva e földön; tennek, aki őket különleges kegyelméből
magának választotta.
a hűségesek nemzedéke megáldatik.
3 Gazdagság és bőség lesz annak házában, és az ő igazsága megáll mind- 1 Mikor Izrael népe kijött Egyiptomörökké.
ból, a Jákob háza az idegen ajkú nép
4 Fénylik a sötétségben is az igazak vi- közül;
lágossága, a kegyelmes, irgalmas és 2 Júda lett az Ő szentséges népe, és Izigaz Isten által.
rael az Ő uralkodása.
5 A jó férfi könyörül és kölcsön ad; az ő 3 A tenger látta Őt és megfutamodott,
dolgait igazán viseli,
és a Jordán visszafordult.
6 Ezért soha meg nem inog: örök emlé- 4 A hegyek szöktek mint a kosok, és a
kezetben lesz az igaz.
halmok mint a juhok bárányai.
616

112
112:1
Zsolt 1,1-2;

7 A gonosz hírtől nem fél; az ő szíve
erős, mivelhogy bízik az ÚRban.
8 Rendületlen az ő szíve; nem fél, mígnem meglátja az ő ellenségein a veszedelmet.
9 Osztogat, adakozik a szegényeknek,
az ő igazsága megmarad mindörökké,
az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.
10 Látja ezt az istentelen és dühöng, fogait csikorgatja, de eleped; az istentelenek kívánsága semmivé lesz.
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5 Mi az oka annak, óh tenger, hogy
megfutamodtál? és te Jordán, hogy
visszafordultál?
6 Ti hegyek, mi az oka, hogy szöktetek
mint a kosok? és ti halmok mint a juhok bárányai?
7 Az Úr arcának jelenléte miatt reszkess
föld, a Jákob Istene előtt;
8 Aki a kősziklát álló tóvá változtatja,
és a kőszálat vizek forrásává.

17 Nem a halottak dicsérik az URat,
sem akik alászállnak a csendességbe,
18 Hanem mi áldjuk az URat, mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az
URat!
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Dávid ebben az énekben elbeszéli, hogy hogyan tartotta meg Isten a nagy veszedelemben. Azután hálákat ad Istennek, az Ő jóvoltát és hatalmát
magasztalja, hogy az ő példájával a hívőIzrael népe nyomorult állapotá- ket jó reménységre buzdítsa még a halálban kéri az Istent, hogy szabadul- ban is.
jon meg, és az Ő szentséges nevét a pogányok ne szidalmazzák. Azután a bálvány- 1 Szeretem az URat, mert meghallgatja
imádókat neveti és magát hálaadásra indít- az én szavamat és az én imádságomat.
ja, azt remélve, hogy az Isten kegyelmétől 2 Mert az Ő fülét hozzám hajtotta, minem lesz megfosztva; és a fiúi méltóságért. kor az én életem napjaiban segítségül
hívom Őt.
1 Nem nekünk URam, nem nekünk, 3 Körülvettek engem a halál kötelei, és
hanem a Te nevednek adj dicsőséget, a a pokol keserűségei elfoglaltak engem;
Te kegyelmedért és igazságodért!
nyomorúságot és ínséget találtam.
2 Miért mondanák a pogányok: Hol 4 És az ÚR nevét segítségül hívtam:
van most az ő Istenük?
Kérlek URam, szabadítsd meg az én
3 De a mi Istenünk a mennyekben van, lelkemet!
és mindent amit akar megcselekszi.
5 Az ÚR kegyelmes és igaz, és a mi Is4 Azoknak bálványa ezüst és arany, tenünk irgalmas.
emberi kezek munkája.
6 Az ÚR megőrzi az alázatosokat; mi5 Szájuk van, de nem szólnak; szemeik kor nyomorult voltam, megszabadított
vannak, de nem látnak;
engem.
6 Füleik vannak, de nem hallanak; or- 7 Térj meg én lelkem a te nyugalmadruk van, de nem szagolnak;
ba, mert az ÚR jót tett veled.
7 Kezeik vannak, de nem tapintanak; 8 Mert megszabadítottad az én lelkelábaik vannak, de nem járnak; nem met a haláltól, szemeimet a könnyhulszólnak az ő torkukkal.
latástól és az én lábamat az eséstől.
8 Hasonlók legyenek azokhoz akik 9 Szüntelen az ÚR arca előtt járok az
azokat készítették, és mindazok akik élők földjén.
bíznak bennük!
10 Hittem, azért szóltam; noha igen na9 Izrael! te az ÚRban bízz; az ilyenek gyon megalázott voltam.
segítsége és pajzsa Ő.
11 Csüggedésemben ezt mondtam én:
10 Áron háza! bízzatok az ÚRban; az Minden ember hazug.
ilyenek segítsége és pajzsa Ő.
12 Mit fizessek az ÚRnak minden hoz11 Akik félitek az URat, bízzatok az zám való jótéteményéért?
ÚRban; az ilyenek segítsége és pajzsa 13 A szabadulásnak poharát felveŐ.
szem, és az ÚR nevét segítségül hí12 Az ÚR megemlékezik rólunk és vom.
megáld minket; megáldja Izrael házát, 14 Az én fogadásaimat megadom az
megáldja Áron házát.
ÚRnak most, az Ő egész népe előtt.
13 Megáldja azokat akik félik az URat, 15 Az ÚR szemei előtt drága az Ő
a kicsiket és a nagyokat.
szentjeinek halála.
14 Megszaporít titeket az ÚR; titeket és 16 URam! én kétség nélkül a Te szola ti fiaitokat.
gád vagyok; szolgád vagyok én, a Te
15 Áldottak lesztek az ÚRtól, aki te- szolgálólányod fia, eloldoztad az én
remtette a mennyet és a földet.
köteleimet.
16 Az egek az ÚR egei, a földet pedig 17 Neked áldozom hálaadás áldozatáaz ember fiainak adta.
val, és az ÚR nevét hívom segítségül.
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18 Az én fogadásaimat megadom az
ÚRnak most, az Ő egész népe előtt,
19 Az ÚR házának tornácaiban: benned, óh Jeruzsálem! Dicsérjétek az
URat.
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A próféta inti a pogányokat, hogy
dicsérjék az Istent, amely dologgal jövendőt is mond a pogány népek elhívásáról.
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1 Dicsérjétek az URat mind, ti pogányok; dicsérjétek Őt mind, ti népek!
2 Mert elhatalmasodott rajtunk az Ő
kegyelmessége, és az ÚR igazsága
mindörökké. Dicsérjétek az URat!
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Dávid a sok nyomorúságából
megszabadulva, királlyá választva az Istentől, az Izrael népét, az Áron házát és az istenfélőket az Isten dicséretére
inti. Azután elmondja mennyi jót kapott
az Istentől és nem álnok mesterkedéssel jutott a királysághoz, hanem az Isten választotta.
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1 Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó,
mert mindörökké tart az Ő kegyelme!
2 Mondja ezt most Izrael, hogy mindörökké tart az Ő kegyelme!
3 Mondja ezt most Áron háza, hogy
mindörökké tart az Ő kegyelme!
4 Mondják most az URat félők, hogy
mindörökké tart az Ő kegyelme!
5 Az én nyomorúságomban segítségül hívtam az URat, és meghallgatva
engem, tágas térre helyezett engem az
ÚR.
6 Velem van az ÚR, nem félek; ember
mit árthat nekem?
7 Velem van az ÚR, az én segítőim
közt, és meglátom az én gyűlölőimet.
8 Jobb az ÚRban bízni, mint az emberekben bízni.
9 Jobb az ÚRban bízni, mint a fejedelmekben bízni.
10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az ÚR nevében elvesztettem
őket.
11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az ÚR nevében elvesztettem
őket.
12 Körülvettek engem mint a méhek;
eloltattak mint a tövis tüze, mert az ÚR
nevében elvesztettem őket.
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13 Bizony megtaszítottál engem, hogy
elessek; de az ÚR megsegített engem.
14 Erősségem és énekem az ÚR, és Ő
szabadított meg engem.
15 Éneklés és szabadulás szava van az
igazak sátraiban: Az ÚR jobb keze hatalmasan cselekedett!
16 Az ÚR jobb keze felmagasztaltatott; az ÚR jobb keze hatalmasan cselekedett!
17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR cselekedeteit!
18 Keményen megostorozott engem az
ÚR, de halálra nem adott engem.
19 Nyissátok meg nekem az igazság
kapuit, hogy azokon bemenve dicsérjem az URat!
20 Ez az ÚR kapuja, melyen az igazak
mennek be.
21 Dicsérlek téged, mert meghallgattál
engem és megszabadítottál!
22 A kő amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett!
23 Az ÚRtól lett ez, mely csodálatos a
mi szemeink előtt!
24 Ez az a nap, melyet az ÚR rendelt,
örvendezzünk és vigadjunk ezen!
25 Kérlek URam, tarts meg most; kérlek URam, adj most jó előmenetelt!
26 Áldott aki az ÚR nevében jön; áldunk titeket, akik az ÚR házából valók vagytok!
27 Az Isten az ÚR, aki megvilágosított
minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi
áldozatot az oltár szarvához.
28 Én Istenem vagy Te, azért dicsérlek
téged! Én Istenem, felmagasztallak téged.
29 Adjatok hálát az URnak, mert igen
jó; mert mindörökké tart az Ő kegyelme!
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Dávid számkivetésének idején ezzel az énekkel vigasztalta magát.
Elmondja, hogy a hűek boldogsága az Isten
akaratának követésében van, amelyet az Ő
törvényében kijelentett. Könyörög ezért az
Istennek, hogy az Ő akarata és törvénye ismeretére tanítsa őt, és oltalmazza meg őt
az ő testének, a bűnnek, e világnak, a Sátánnak és minden ellenségének kísértésétől. Utoljára, az ő egész élete felől és e mostani dolga felől is jó lelkiismerete van. Magát és az ő élete igazságát Istennek ajánlja, az Ő neve dicsőségére és a saját lelke
üdvösségére.
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1 Boldogok akiknek útjuk feddhetetlen, akik az ÚR törvényében járnak.
2 Boldogok akik megőrzik az Ő tanúbizonyságait, akik teljes szívvel keresik Őt,
3 És nem cselekszenek hamisságot; az
Ő útjaiban járnak.
4 Te parancsoltad Uram, hogy a Te parancsolataidat jól megőrizzük.
5 Bárcsak igazgattatnának az én útjaim
a Te rendeléseid megőrzésére!
6 Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
7 Dicsérlek téged tiszta szívemből, miután megtanulom a Te igazságod ítéleteit.
8 A Te rendeléseidet megőrzöm; ne
hagyj el engem soha!

b béth

9 Vajon hogyan tisztítja meg az ifjú az
ő útját, hanem a Te beszéded megtartása által?
10 Teljes szívemből kereslek téged: ne
engedd, hogy eltévedjek a Te parancsolataidtól!
11 Az én szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
12 Áldott vagy Te, URam! Taníts meg
engem a Te rendeléseidre.
13 Az én ajkaimmal hirdetem a Te
szádnak minden ítéletét.
14 A Te bizonyságaid útjában gyönyörködöm inkább, mint minden gazdagságban.
15 A Te parancsolataidról gondolkodom és a Te ösvényeidre nézek.
16 Gyönyörködöm a Te rendeléseidben; a Te beszédedet nem felejtem el.
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17 Tegyél jót a Te szolgáddal, hogy
amíg élek megtartsam a Te beszédedet.
18 Nyisd meg a szemeimet, hogy láthassam a Te törvényed csodálatos bölcsességét.
19 Amíg e földön jövevény vagyok, ne
rejtsd el tőlem a Te parancsolataidat.
20 Összetöretett az én lelkem a Te ítéleteid után való szüntelen vágyódás
miatt.
21 Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak akik eltévelyedtek a Te parancsolataidtól.
22 Fordítsd el rólam a szidalmat és

gyalázatot, mert megőriztem a Te bizonyságaidat!
23 A fejedelmek is leülnek és ellenem
szólnak; a Te szolgád pedig a Te rendeléseidről gondolkodik.
24 Még a Te bizonyságaid is az én gyönyörűségem, és az én tanácsadóim.

d daleth

25 Lelkem a porhoz tapadt; eleveníts
meg engem a Te beszéded szerint.
26 Az én útjaimat elbeszéltem neked
és meghallgattál engem; taníts engem
a Te rendeléseidre!
27 Engedd, hogy megértsem a Te határozataid útját; és gondolkodom a Te
csodálatos dolgaidról!
28 Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg engem a Te beszéded szerint!
29 A hamisság útját távoztasd el tőlem,
és a Te törvényedet add nekem kegyelmesen!
30 Az igazság útját választottam; a Te
ítéleteid forognak előttem.
31 Ragaszkodom a Te bizonyságaidhoz, óh URam, ne szégyeníts meg!
32 A Te parancsolataid útján járok, miután megvigasztalod az én szívemet!

h hé

33 Taníts meg engem URam a Te rendeléseid útjára, és megőrzöm azt
mindvégig.
34 Adj nekem oly értelmet, hogy megőrizzem a Te törvényedet és megtartsam azt teljes szívemből.
35 Vezess engem a Te parancsolataid
ösvényén, mert abban gyönyörködöm.
36 Hajtsd az én szívemet a Te bizonyságaidra, és ne a telhetetlenségre.
37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy
ne lássak hiábavalóságot; a Te útjaidban éltess engem.
38 Teljesítsd be a Te ígéretedet a Te
szolgádnak, aki fél téged.
39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amitől rettegek; mert a Te ítéleteid jók.
40 Íme, kívánkozom a Te parancsolataid után; a Te igazságodban eleveníts
meg engem.

w vav

41 És szálljon rám a Te irgalmasságod,
URam, és a Te szabadításod a Te beszéded szerint.
42 Hogy valóban megfelelhessek az
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engem gyalázóknak, mert bízom a Te
igédben!
43 És az igazság beszédét soha ki ne
vedd az én számból, mert várom a Te
ítéleteidet!
44 És megőrzöm a Te törvényedet
mindenkor és mindörökkön örökké.
45 És igen tágas téren járok, mert a Te
határozataidat keresem.
46 És a királyok előtt szólok a Te bizonyságaidról, és nem szégyenülök
meg.
47 És gyönyörködöm a Te parancsolataidban, melyeket szeretek.
48 És felemelem az én kezeimet a Te
parancsolataidra, melyeket szeretek,
és gondolkodom a Te rendeléseidről.

z zajin

119:55
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49 Emlékezz meg a Te szolgádnak
adott igédről, amelyhez nekem reménységet adtál!
50 Ez az én vigasztalásom az én nyomorúságomban, mert a Te beszéded
elevenít meg engem.
51 A kevélyek igencsak gúnyoltak engem, mégsem hajoltam el a Te törvényedtől.
52 Megemlékezem a Te öröktől fogva
való ítéleteidről URam, és vigasztalódom.
53 Rettegés vett körül engem a hitetlenek miatt, akik elhagyták a Te törvényedet.
54 Énekek voltak nekem a Te parancsolataid az én bujdosásom házában.
55 Megemlékezem éjjel a Te nevedről
URam, és megőrzöm a Te törvényedet.
56 Ez az én vigasztalásom, hogy a Te
parancsolataidat megőrizzem.

 cheth

119:58
Zsolt
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félnek téged és megőrzik a Te határozataidat.
64 A Te irgalmasságoddal, óh URam,
teljes a föld: taníts meg engem a Te
rendeléseidre!

f téth

65 Kegyelmesen cselekedtél a Te szolgáddal, URam, a Te igéd szerint.
66 Az ismeretnek és tudománynak
drága voltára taníts meg engem, mert
a Te parancsolataidnak hiszek.
67 Mielőtt megaláztattam, tévelyegtem én; most pedig megőrzöm a Te
szavadat.
68 Jó vagy Te, és jótevő; taníts meg engem a Te rendeléseidre.
69 A kevélyek hazugságot koholtak ellenem; én pedig teljes szívvel őrzöm a
Te parancsolataidat.
70 Megkövéredett az ő szívük mint a
háj; de én a Te törvényedben gyönyörködöm.
71 Jó nekem, hogy megaláztál engem,
azért hogy megtanuljam a Te rendeléseidet.
72 Jobb nekem a Te szád törvénye,
mint sok ezer arany és ezüst.

y jod

73 A Te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; adj nekem értelmet,
hogy megtanuljam a Te parancsolataidat.
74 Akik téged félnek, látnak engem és
örvendeznek, mert a Te igédben reménykedem.
75 Tudom URam, hogy a Te ítéleteid
igazak, és igazságosan ostoroztál engem.
76 Legyen, kérlek, a Te kegyelmességed az én vigasztalásomra, a Te szolgádnak mondott beszéded szerint.
77 Szálljon rám a Te irgalmasságod,
hogy éljek, mert a Te törvényed az én
minden gyönyörűségem.
78 Szégyenüljenek meg a kevélyek,
mert hamisan kiforgattak engem, és én
a Te határozataidról gondolkodom.
79 Forduljanak hozzám akik téged félnek, és bizonyságaidat tudják!
80 Az én szívem tökéletes lesz a Te
rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.

57 Az mondtam, az én örökségem,
URam, a Te beszédeid megtartása.
58 Teljes szívemből engesztelem a Te
arcodat: könyörülj rajtam a Te beszéded szerint!
59 Meggondolom az én útjaimat, és lábaimat a Te bizonyságaidra fordítom.
60 Sietek és nem mulasztom el, hogy
megőrizzem a Te parancsolataidat.
61 A hitetlenek seregei megfosztottak
engem; de a Te törvényedről el nem felejtkezem.
62 Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak
k kaf
neked a Te igazságod ítéleteiért.
81 Eleped az én lelkem a Te szabadítá63 Társuk vagyok mindazoknak, akik sod kívánása miatt; a Te igédet várom.
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82 Elepednek az én szemeim a Te szavad kívánása miatt, ezt mondva: mikor
vigasztalsz meg engem?
83 Noha olyanná lettem mint a tömlő
a füstön; de a Te rendeléseidről el nem
feledkezem.
84 Mennyi a Te szolgádnak napja? mikor ítéled meg az én üldözőimet?
85 Vermet ástak nekem a kevélyek,
akik nem a Te törvényed szerint élnek.
86 Minden parancsolataid igazak; ok
nélkül üldöznek engem; segíts meg
engem!
87 Csaknem megemésztettek engem e
földön, de én nem hagytam el a Te határozataidat.
88 A Te jóvoltodból eleveníts meg engem, és megőrzöm a Te szád bizonyságtételét.
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89 URam! mindörökké megmarad a Te
igéd a mennyben.
90 Nemzedékről nemzedékre van a
Te hűséged, megerősítetted a földet és
megmarad.
91 A Te ítéleteid szerint állnak mind ez
ideig, mert mindnyájan a Te szolgáid.
92 Ha nem lett volna a Te törvényed
az én gyönyörűségem, akkor régen elvesztem volna az én nyomorúságomban.
93 Soha nem felejtkezem el a Te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
94 Tiéd vagyok én, tarts meg engem,
mert a Te határozataidat keresem.
95 Várnak engem a hitetlenek, hogy elveszítsenek, de én a Te bizonyságaidról gondolkodom.
96 Minden tökéletes dolognak látom,
hogy vége van; de a Te parancsolatodnak nincs határa.

m mem

97 Mely igen szeretem a Te törvényedet! egész nap csak arról gondolkodom!
98 Az én ellenségeimnél bölcsebbé tettél engem a Te parancsolataiddal, mert
azok mindenkor velem vannak.
99 Minden tanítómnál bölcsebbé tettél, mert a Te bizonyságaid az én gondolataim.
100 Bölcsebb vagyok mint a vének,
mert megőrzöm a Te parancsolataidat.
101 Minden gonosz ösvénytől megtar-

tóztattam az én lábaimat, hogy megőrizzem a Te beszédedet.
102 Nem távoztam el a Te ítéleteidtől,
mert Te tanítottál engem.
103 Mily édesek voltak az én ínyemnek a Te beszédeid; édesebbek voltak
a méznél is az én számnak!
104 A Te parancsolataidból bölccsé lettem, ezért gyűlölöm a hamisság minden ösvényét.
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105 Az én lábam szövétneke a Te igéd,
és az én ösvényem világossága.
106 Megesküdtem és megállom, hogy
megtartom a Te igazságod ítéleteit.
107 Igen nagyon megnyomorodtam
URam; eleveníts meg engem a Te igéd
szerint.
108 Az én szám szabad akarata szerint
való áldozatai legyenek kedvesek előtted, kérlek óh URam! és taníts meg engem a Te ítéleteidre.
109 Az én lelkemet az én markomban
hordozom mindenkor, mégsem felejtkezem el a Te törvényedről.
110 Tőrt vetettek nekem a hitetlenek,
de a Te parancsolataidtól el nem tévelyedtem.
111 Örökség szerint bírom a Te bizonyságaidat mindörökké, mert az én
szívemnek örömei azok.
112 Hajlott az én szívem a Te parancsolataid cselekvésére mindörökké és
mindvégig.

s számekh

113 Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a
Te törvényedet szeretem.
114 Menedékem és pajzsom vagy Te; a
Te igédben van reménységem.
115 Távozzatok el tőlem ti gonosztevők, hogy megőrizzem az én Istenem
parancsolatait.
116 Táplálj engem a Te beszéded szerint, hogy éljek, és ne hagyd, hogy
megszégyenüljek az én reménységemben.
117 Támogass engem, hogy megszabaduljak, és a Te rendeléseidre nézzek
szüntelen.
118 Megtaposod mindazokat, akik a
Te rendeléseidtől eltévelyedtek, mert
az ő álnokságuk hazugság.
119 Mint a salakot úgy elveted e föld
minden istenteleneit, ezért szeretem a
Te bizonyságtételeidet.
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120 Reszketett az én hústestem a tőled megemészt engem, mert elfeledkeztek
való félelem miatt, és félek a Te ítéle- a Te beszédedről az én ellenségeim.
teidtől.
140 Igen nagyon tiszta a Te beszéded,
és a Te szolgád szereti azt.
[ ajin
121 Ítéletet és igazságot cselekedtem; 141 Kicsi vagyok én és megutált, de a
Te határozataidról el nem feledkezem.
ne engedj át az én elnyomóimnak!
122 Légy kezes a Te szolgádért az ő ja- 142 A Te igazságod örökkévaló igazvára, hogy el ne nyomjanak engem a ság, és a Te törvényed igazság.
143 Nyomorúság és keserűség ért enkevélyek.
123 Az én szemeim epednek a Te sza- gem, de a Te parancsolataid az én gyöbadításod és a Te igazságod beszéde nyörűségem.
144 A Te bizonyságaid igazsága megután.
124 Cselekedj a Te szolgáddal a Te ir- marad mindörökké; adj nekem értelgalmasságod szerint, és a Te rendelé- met, hogy éljek!
seidre taníts meg engem!
q kof
125 A Te szolgád vagyok, adj nekem 145 Mikor teljes szívből kiáltok hozértelmet, hogy megismerjem a Te bi- zád, hallgass meg engem, óh URam!
zonyságaidat!
hogy a Te rendeléseidet megőrizzem.
126 Ideje, hogy az ÚR cselekedjen; 146 Mikor segítségül hívlak, tarts meg
mert a Te törvényedet megrontották. engem, hogy megőrizzem a Te bizony127 Ezért a Te parancsolataidat inkább ságaidat.
szeretem az aranynál, mégpedig a leg- 147 Megelőzöm a hajnalt és kiáltok
tisztább aranynál.
hozzád; a Te beszédedben van re128 Ezért teljesen igaznak tartom min- ménységem.
den határozatodat, és a hamisságnak 148 Az én szemeim megelőzik az éjjeminden ösvényét gyűlölöm.
li őrséget, hogy a Te beszédedről gondolkodjam.
p pé
129 Csodálatosak a Te bizonyságaid, 149 Hallgasd meg az én szavamat a Te
kegyelmességed szerint, URam! Eleveazért őrzi meg az én lelkem azokat.
130 A Te beszéded kinyílása megvilá- níts meg engem a Te ítéleteid szerint!
gosít, és értelmet ad az együgyűeknek. 150 Közeledtek hozzám a gonosztevők,
131 Az én számat felnyitom és lihegek, akik a Te törvényedtől messze távoztak.
mert áhítom a Te parancsolataidat.
132 Tekints rám és könyörülj rajtam, 151 Közel vagy Te, óh URam! és minahogy szoktál könyörülni a Te neved den parancsolatod igazság.
152 Régtől fogva tudom a Te bizonykedvelőin.
133 Az én lépéseimet vezesd a Te igéd ságaidról, hogy mindörökre fundáltad
szerint, és ne engedd, hogy valami ha- azokat.
misság uralkodjon bennem!
r rés
134 Szabadíts meg engem az emberek 153 Lásd meg az én nyomorúságomat
elnyomásától, és megőrzöm a Te hatá- és szabadíts meg engem, mert a Te törrozataidat!
vényedről el nem felejtkezem!
135 A Te arcodat világosítsd meg a Te 154 Te forgasd az én peremet és ments
szolgádon, és taníts meg engem a Te meg engem; a Te beszéded szerint elerendeléseidre!
veníts meg engem!
136 Folyóvizek folynak az én szeme- 155 Távol van az istentelentől a szabaimből azok miatt, akik nem őrzik meg dítás, mert nem keresik a Te rendeléa Te törvényedet.
seidet.
156 Nagy a Te irgalmasságod, óh
x záde
137 Igaz vagy Te URam, és igazak a Te URam! A Te ítéleteid szerint eleveníts
meg engem.
ítéleteid.
138 Parancsoltad a Te bizonyságaid 157 Sokan vannak az én üldözőim és
igazságát, és megőrizni a Te igen nagy ellenségeim, de a Te bizonyságaidtól
nem távoztam el.
hűségedet.
139 Az én hozzád való buzgóságom
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119:140
2Sám
22,31;
Zsolt 12,7;
Zsolt
18,31;
Péld 30,5;

119:147
Zsolt 5,4;
Zsolt
88,14;
Zsolt
130,6;
119:148
Zsolt 63,7;
Zsolt 90,4;

Zsoltárok 119. 120. 121. 122.
158 Látom a bűnösöket és gyötrődöm,
hogy a Te beszédedet nem őrzik meg.
159 Lásd meg, hogy a Te parancsolataidat szeretem óh URam; a Te jóságod
szerint eleveníts meg engem!
160 A Te igéd feje az igazság, és minden igazságodnak ítélete mindörökké van.

v sin

119:165
5Móz
28,1-14;
Péld 3,1-2;
Ésa 32,17;
Ésa 48,18;
Jn 14,27;

120

Dávid panaszkodik az ellenségei kegyetlenségeiről, akik hamis
árulásukkal és hazug beszédükkel megterhelik.
1 Grádicsok éneke. Az én nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, és meghallgatott engem.
2 URam szabadítsd meg az én lelkemet a hamis ajaktól, és a csalárd nyelvtől!
3 Mit ad neked, vagy mivel gazdagít
téged a csalárd nyelv?!
4 Akiknek beszéde hasonló az erősnek
éles nyilaihoz és a fenyőfa eleven szenéhez.
5 Jaj nekem, hogy Mésekben bujdosom
és a Kédár sátrai közt lakom!
6 Sok ideig lakott az én lelkem a békesség ellenségeivel!
7 Én a békességet szeretem, de mikor én
szólok, ők a viadalra készülnek.

161 A fejedelmek ok nélkül üldöztek
engem; de a Te igédtől fél az én szívem.
162 Gyönyörködöm a Te igédben,
mint aki nagy nyereséget talált.
163 A hamisságot gyűlölöm és utálom;
a Te törvényedet szeretem.
164 Mindennap hétszer dicsérlek téged, a Te igazságod ítéleteiért.
165 Nagy békességük van a Te törvényed szeretőinek, és nincs azoknak
bántódásuk.
166 Várom a Te szabadításodat, óh
URam! és a Te parancsolataidat cselekszem.
Tanít a próféta arra, hogy csak
167 Megtartja az én lelkem a Te biaz Istentől kell várni a segítséget,
zonyságaidat, és igen szeretem azoés az Isten kegyelmes atyai gondviselését.
kat.
168 Megtartom a Te határozataidat és Az Ő fiainak oltalmazását ékes beszédekbizonyságaidat, mert minden utam kel magasztalja.
előtted van.
1 Grádicsok éneke. Felemelem az én
t tav
szemeimet a hegyekre, onnan jön az
169 Szálljon a Te arcod elé az én kiáltáén segítségem.
som URam; a Te igéd szerint tégy en2 Az ÚRtól van az én segítségem, aki
gem bölccsé.
teremtette a mennyet és földet.
170 Jusson eléd az én könyörgésem; a
3 Nem engedi, hogy a te lábad inogjon;
Te beszéded szerint szabadíts meg ennem szunnyad a te őrződ.
gem!
4 Íme, nem szunnyad és nem alszik az
171 Az én ajkaim bőséggel dicsérnek
Izrael őrzője!
téged, miután megtanítasz engem a Te
5 Az ÚR a te őrződ, az ÚR a te árnyérendeléseidre.
kod a te jobb kezed felől.
172 Az én nyelvem a Te igédet ének6 Nappal a nap meg nem éget téged,
li, mert minden parancsolatod igazság.
sem a hold éjjel.
173 Legyen a Te kezed az én segítsé7 Az ÚR megőriz téged minden gogemre, mert a Te határozataidat vánosztól, megőrzi a te lelkedet.
lasztottam!
8 Az ÚR megőrzi a te ki- és bemene174 Kívánom a Te szabadításodat
teledet, mostantól fogva mindörökké!
URam, és a Te törvényed az én minden
gyönyörűségem.
A próféta Isten szolgálatára és
175 Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen
az isten tiszteletének külső gyatéged, és a Te ítéleteid segítsenek enkorlására buzdítja a népet a templomban.
gem!
Megjelenti, hogy a nép boldog állapota ab176 Eltévelyedtem mint az elveszett
ban van, hogy az Isten az Ő királyi székét
juh, keresd meg a Te szolgádat, mert
Jeruzsálemben helyezte el, ahonnan oltala Te parancsolataidat el nem felejtem!
mazni akarja őket.

120:4
Zsolt 11,2;
120:5
Ezék 27,21;
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122

119:176
Ésa 53,6;
Lk 15,4;

120:2
1Sám
24,10;
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121:1
Zsolt
123,1;
121:2
1Móz 1,1;
Zsolt
124,8;

Zsoltárok 122. 123. 124. 125. 126.
122:1
Zsolt 84,3;

122:5
2Sám 5,6;
2Sám 5,9;

1 Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek mikor azt mondják nekem:
Menjünk el az ÚR házába!
2 Hogy álljanak a mi lábaink a te kapuidban, óh Jeruzsálem!
3 Jeruzsálem szépen megépített város,
amely egyenlően egybeszerkesztetett!
4 Hogy oda menjenek fel a nemzetségek, az ÚR nemzetségei, az Izrael bizonyságához, az ÚR nevének tiszteletére.
5 Mert oda helyeztettek az ítélet trónjai, a Dávid házának trónjai.
6 Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
7 Legyen békesség a te falaid között,
csendesség a te palotáidban.
8 Az én atyámfiaiért és barátaimért kérem most: hogy legyen békesség benned.
9 A mi URunk Istenünk házáért kívánok jót neked!

123

A hívek az ő nyomorúságukban Istenhez fordulnak és az Ő
kegyelmét kérik, mert reménységük csak
Őbenne van.

123:1
Zsolt
115,3;

minket, mikor felgerjedt az ő haragjuk
ellenünk;
4 Akkor elborítottak volna minket a vizek; a patak átfutott volna a mi lelkünkön;
5 Akkor átfutottak volna lelkünkön a
kevély vizek.
6 Áldott legyen az ÚR, aki nem adott
minket prédára az ő fogaiknak!
7 A mi lelkünk megszabadult, mint a
madár a madarász tőréből. A tőr eltört,
és mi megszabadultunk.
8 A mi segítségünk az ÚR nevében
volt, aki teremtette a mennyet és földet.

125

124:4
Zsolt 69,16;
Ésa 8,7-8;

124:7
Péld 6,5;
124:8
Zsolt
121,2;

Az Isten erős és örökkévaló oltalmáról szól, aki oltalmazza a hívőket, hogy a hívőknek az ő nyomorúságukban jó reménységük legyen és Istenre
várjanak.

1 Grádicsok éneke. Akik bíznak az
ÚRban, hasonlók a Sion hegyéhez,
amely meg nem inog, és mindörökké
megmarad.
2 Ahogy Jeruzsálemet körülveszik a
hegyek, úgy veszi körül az ÚR az Ő
népét, mostantól fogva mindörökké.
3 Mert nem marad meg a hitetlenek
pálcája az igazak sorsán, hogy az igazak ne nyújtsák ki kezeiket a hamisságra.
4 Tégy jót URam a jókkal, és azokkal
akik az ő szívükben igazak!
5 A görbe utakra térőket pedig juttassa az ÚR veszedelemre, a hamisan cselekvőkkel együtt. Legyen békesség Izraelen!

1 Grádicsok éneke. Hozzád emelem az
én szemeimet, óh Te mennyekben lakozó!
2 Íme, mint a szolgák szemei az ő uruk
segítségére, mint a szolgalány szemei
az ő asszonya segítségére: úgy néznek
szemeink az ÚRra, a mi Istenünkre,
míg meg nem könyörül rajtunk!
3 Könyörülj rajtunk, óh URam, könyörülj rajtunk! Mert igen megteltünk
gyalázattal.
A próféta a Babilonból megsza4 A mi lelkünk igen megtelt a gazdabadult hívőket inti a hálaadásra,
gok csúfolódásával, és a kevélyek gya- és a szabadulás jótéteményét magasztalja.
lázkodásával.
Azután könyörög, hogy az Isten az Ő elkezdett dolgát végezze el. Utoljára, biztatDávid ebben az énekben bizony- ja a népet a teljes szabadulással, látva ezt
ságot tesz arról, hogy az egyház az Isten előbbi jótetteiből.
a nagy veszedelemből csak az Isten segítségével szabadul meg. Ezért inti a hívőket 1 Grádicsok éneke. Mikor visszahozta
a hálaadásra.
az ÚR Sion foglyait, olyanok voltunk
mint az álmodók.
1 Grádicsok éneke, Dávidtól. Ha az ÚR 2 Akkor megtelt a mi szánk nevetéssel,
nem lett volna velünk, mondja most és a mi nyelvünk énekkel. Akkor így
szóltak a pogányok magukban: HatalIzrael:
2 Ha az ÚR nem lett volna velünk, mi- masan cselekedett ezekkel az ÚR!
3 Hatalmasan cselekedett velünk az
kor az emberek ellenünk támadtak:
3 Akkor elevenen nyeltek volna el ÚR, azért vigadunk!
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125:1
Zsolt 27,1;
Ésa 51,11;
Jer 17,7-8;
Mt
16,16-18;
125:2
Zsolt 34,8;

125:4
Zsolt
112,4;

126

124

124:3
Eszt
3,12-13;
Zsolt 27,2;
Zsolt 74,8;

126:1
1Krón
16,35;
126:2
Jób 8,21;

Zsoltárok 126. 127. 128. 129. 130. 131.
4 Hozd vissza URam a mi foglyainkat,
mint a sebes patakokat a déli földre!
5 Akik könnyhullatással vetnek, azok
vigadozással aratnak.
6 Aki az ő vetőmagját sírva viszi és tovább megy, kétségkívül örvendezve
jön vissza az ő kévéit hozva.

127

Ebben az énekben arra tanít meg,
hogy az ember semmit nem szerezhet, semmit meg nem tarthat, és az emberi nemzetség sem szaporodhat az Isten
áldása nélkül, és azért mindent tőle kell
várni.

127:2
Mt 6,31-33;

1 Grádicsok éneke Salamontól. Ha az
ÚR nem építi a házat, hiába dolgoznak
azon annak építői. Ha az ÚR nem őrzi
a várost, hiába vigyáz az őrző.
2 Hiábavaló dolog nektek korán felkelnetek, és későn lefeküdnötök, és nagy
fáradsággal keresett kenyeret ennetek!
Bizony mégis az Ő szerelmeseinek ad
álmot.
3 Íme, az ÚR örökségei a fiak; az anyaméh gyümölcse jutalom;
4 Mint a nyilak az erős kezében, olyanok az ifjúság fiai;
5 Boldog az az ember, aki megtölti az
ő tegzét azokkal; nem szégyenülnek
meg, mikor az ő ellenségei a kapuban
megszólják.

128

Ebben az énekben elmondja a
próféta, hogy az Isten tisztelőinek mind különlegesen és egyszerűen is jól
lesz dolguk.

128:2
Zsolt
37,25-26;

1 Grádicsok éneke. Boldog az az ember, aki féli az URat; aki az Ő útjaiban
jár!
2 A te kezed munkáját eszed! Boldog
leszel és jól lesz dolgod.
3 A te feleséged mint a termő szőlő a
te házad belsejében; a te fiaid mint az
olajfacsemeték a te asztalod körül.
4 Íme, így áldatik meg a férfi, aki féli
az URat!
5 Megáld téged az ÚR a Sionból, és
meglátod Jeruzsálem javait a te életed
minden napján.
6 És meglátod fiaidnak fiait; békesség
legyen Izraelen!

129

nyomorúságukról és az Isten szabadításairól, és elmondják az ellenségeik veszedelmét.
1 Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem az én ifjúságom óta! mondja most Izrael.
2 Sokat szorongattak engem az én ifjúságom óta, mégsem bírtak velem.
3 Szántók szántottak az én hátamon, és
hosszú barázdákat vontak.
4 Igaz az ÚR! Elszaggatta a hitetlenek
köteleit.
5 Megszégyenülnek és meghátrálnak
mindazok, akik gyűlölik Siont.
6 Olyanok lesznek mint a háztetőn a
fű, amely kiszárad mielőtt letépnék.
7 Amelyet az arató nem szed a markába, sem a kévekötő az ő ölébe.
8 És nem mondják az ott elmenők: Az
ÚR áldása legyen rajtatok! Áldunk titeket az ÚR nevében!

129:1
Bír 3,12-14;

129:4
2Sám
7,9-10;

129:6
Jób 8,12;
Jób 40,15;
Ésa 37,27;

130

Egy keserű ember buzgóságos
imádsága ez, melyben először a
bűnei bocsánatáért könyörög, azután szabadulásért, és ilyen módon a hívőket jó reménységre buzdítja, mert az Isten az övéi
szabadítója, és neki mindenkor módja van
a megszabadításra.
1 Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, óh URam!
2 Uram hallgasd meg az én szavamat;
legyenek a Te füleid figyelmesek az én
könyörgésem szavára!
3 Óh URam, ha a mi bűneinket megtartod: Uram, ki maradhatna meg?!
4 De nálad van a bocsánat, hogy félelemmel tiszteljenek téged!
5 Várom az URat; várja az én lelkem
Őt, és az Ő beszédében van reménységem.
6 Várja az én lelkem az Urat, jobban
mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt!
7 Bízz az ÚRban Izrael, mert az ÚRnál
van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
8 Ő szabadítja meg Izraelt minden bűnéből.

131

Dávid az ő alázatosságáról tesz
bizonyságot ebben az énekben,
A hívők ebben az énekben meg- hogy az ő példájával a szenteket is hasonló
emlékeznek az e világban lévő alázatosságra vezesse.
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130:1
Zsolt
88,6-8;
130:3
2Sám
12,13;
Jób 10,14;
Zsolt
143,2;
130:4
2Sám
24,14;
130:5
Zsolt 27,14;
Zsolt 40,2;
Hab 2,3;
130:6
Zsolt 5,4;
Zsolt
119,147;
130:7
Ésa 55,7;
Dán 9,9;
130:8
Ésa 4,3;

Zsoltárok 131. 132. 133. 134. 135.
131:1
2Krón
32,25;
Zsolt 101,5;
Péld 6,17;
Péld 16,5;

1 Grádicsok éneke; Dávidtól. URam,
nem fuvalkodott fel az én szívem, és
az én szemeim nem emelkedtek fel, és
nem jártam nálam nagyobb és erőmet
meghaladó csodadolgokban;
2 Bizony lecsendesítettem az én lelkemet, és olyan az, mint az elválasztott
gyermek az anyjánál; olyan, mint az
elválasztott gyermek, olyan bennem
az én lelkem.
3 Bízz az ÚRban Izrael mostantól fogva mindörökké!

132:16
2Krón 6,41;
132:17
1Kir 11,36;
Zsolt
148,14;
Lk 1,69;

133

Dávid ebben az énekben ajánlja
Isten népének egységét, és annak
Dávid ebben az énekben imádko- ékességeit vagy hasznát, és azt szép hasonzik Istenhez az ország, a papság latokkal mutatja be.
és Jeruzsálem városa megmaradásáért, melyet Isten ígért.
1 Grádicsok éneke Dávidtól. Íme, mily
igen jó és mily gyönyörűséges az atya1 Grádicsok éneke. Emlékezz meg óh fiaknak egységben lakni!
URam Dávidról, és minden nyomorú- 2 Mint a drága olaj a fejen, amely aláságáról;
folyik a szakállon, az Áron szakállán,
2 Aki megesküdött az ÚRnak, foga- amely lefolyik az ő köntöse prémjére;
dást tett a Jákob Erős Istenének:
3 Mint a Hermon harmatja, amely le3 Nem megyek be az én házam haj- száll a Sion hegyeire. Mert ott paranlékába, nem hágok fel az én nyugvó- csolja az ÚR, hogy legyen áldás, és élet
ágyamra;
mindörökké.
4 Nem engedek álmot az én szemeimA próféta inti az egyházat, hogy
re, és pilláimra szunnyadást;
5 Míg helyet nem találok az ÚRnak, és
az Istent áldja szüntelenül, és
ígéreteket is tesz.
hajlékot a Jákob Erős Istenének.
6 Íme, hallottunk róla Efratában; és
megtaláltuk azt Jaar mezején.
1 Grádicsok éneke. Íme, áldjátok az
7 Bemegyünk most az Ő hajlékaihoz, URat, az ÚR minden szolgái, akik minés meghajtjuk magunkat az Ő lábainak den éjjel az ÚR házában álltok!
zsámolyánál!
2 Emeljétek fel a ti kezeiteket a szent8 Emelkedj fel URam a Te nyugalmad- helyen, és áldjátok az URat!
ban, Te és a Te erőd ládája!
3 Áldjon meg téged az ÚR a Sionból,
9 A Te papjaid öltöztessenek fel igaz- aki teremtette a mennyet és a földet!
sággal, és a Te szentjeid örvendezzenek!
A próféta ebben az énekben az Is10 Dávidért, a Te szolgádért, ne fordulj
ten dicsére int, mert az Ő válaszel a Te felkented arcától!
tott népét különleges kegyelmével méltat11 Megesküdött az ÚR Dávidnak igaz- ta, és az Ő hatalma és dicsősége az egész
sággal, és azt nem másítja meg: A te világon fényeskedjen. Azután a bálványoágyékod gyümölcséből ültetek a te ki- kat és a bálványimádókat neveti és csúfolrályi székedbe;
ja. Isten hatalmát pedig azért magasztalja,
12 Ha megőrzik a te fiaid az én szö- hogy az emberek inkább neki hódoljanak és
vetségemet és az én bizonyságaimat, tiszteljék Őt.
amelyekre megtanítom őket, azoknak
fiai is mindörökké a te székedben ül- 1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az
nek.
ÚR nevét, dicsérjétek ti szolgái az
13 Mert Siont választotta az ÚR, azt kí- ÚRnak,
vánta magának lakóhelyül:
2 Akik álltok az ÚR házában, a mi Iste14 Ez az én nyugalmam mindörökre; nünk házának tornácaiban.
itt lakozom, mert ezt kívántam.
3 Dicsérjétek az URat, mert jó az ÚR;
15 Az ő eleségét megáldom gazdagon,
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132

132:3
1Krón 15,1;

és az ő szegényeit megelégítem kenyérrel;
16 Az ő papjait felöltöztetem szabadítással, és szentjei fennszóval örvendeznek.
17 Ott sarjaztatom a Dávid szarvát, elkészítem a szövétneket az én felkentemnek.
18 Az ő ellenségeit gyalázattal borítom
be, és rajta pedig az ő koronája fénylik.

133:3
Énekek 4,8;

134
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132:11
2Sám 7,12;
1Kir 8,25;
2Krón 6,16;
Lk 1,69;

132:14
Zsolt 68,17;
Zsolt
132,8;

134:2
Zsolt 141,2;

Zsoltárok 135. 136.
135:4
2Móz 19,5;
5Móz 7,6;
Tit 2,14;
1Pét 2,9;

135:7
Jer 10,13;
Jer 51,16;
135:8
2Móz
12,12;
2Móz
12,29;
Zsolt
78,51;
135:9
2Móz
7,1-25;
2Móz
8,1-32;
2Móz
9,1-35;
2Móz
10,1-29;
2Móz
14,1-31;
135:10
Józs
12,1-24;
135:12
Zsolt
78,55;
135:13
Zsolt
102,13;
135:14
5Móz
32,36;
135:15
Zsolt
115,4;

énekeljetek az Ő nevének, mert gyönyörűséges!
4 Mert Jákobot választotta magának az
ÚR, és Izraelt a saját népévé.
5 Mert én bizony tudom, hogy nagy
az ÚR, és a mi Urunk minden isten fölött van.
6 Mindent amit akar az ÚR, megcselekszi a mennyekben és a földön, a vizekben és minden mélységekben.
7 Aki felhozza a felhőket a föld legszéléről; villámokat készít az esővel
együtt, és a szelet kihozza az Ő tárházából.
8 Aki megölte Egyiptom elsőszülöttjeit, az embertől fogva a baromig.
9 Jeleket és csodákat küldött rád, óh te
Egyiptom, a fáraóra és minden szolgáira.
10 Aki megvert sok népet, és megölt
erős királyokat:
11 Szihont, az emoreusok királyát, és
Ógot, a Básán királyát, és Kánaán minden országát.
12 És az ő földjüket örökségül adta,
örökségül Izraelnek, az Ő népének.
13 URam a Te neved örökkévaló,
URam a rád való emlékezés nemzedékről nemzedékre.
14 Mert megítéli az ÚR az Ő népét, és
az Ő szolgáihoz könyörületes.
15 A pogányok bálványai ezüst és
arany, emberi kezek művei.
16 Szájuk van de nem beszélnek, szemeik vannak de nem látnak;
17 Füleik vannak de nem hallanak, lehelet sincs szájukban!
18 Mint amilyenek azok, olyanok lesznek azok akik csinálták őket, és mindenki, aki bízik azokban.
19 Izrael háznépe, áldjátok az URat!
Áron háznépe, áldjátok az URat!
20 Lévi háznépe, áldjátok az URat! Kik
félitek az URat: áldjátok az URat!
21 Áldott az ÚR Sionból, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az URat!

136

Dávid inti az egyházat az Isten
dicséretére, az Ő nagy kegyelmességéért és mind a teremtésben, mind a
megtartásban való jótéteményéért, leginkább pedig a hívőkhöz való jóvoltáért.
1 Dicsérjétek az URat, mert jó; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.

2 Dicsérjétek az istenek Istenét; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
3 Dicsérjétek az uraknak Urát; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
4 Aki egyedül cselekszik nagy csodákat; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
5 Aki teremtette az egeket az Ő bölcsessége által; mert örökkévaló az Ő
kegyelme.
6 Aki kiterjesztette a földet a vizeken;
mert örökkévaló az Ő kegyelme.
7 Aki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
8 A napot, hogy uralkodjon nappal;
mert örökkévaló az Ő kegyelme.
9 A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az
Ő kegyelme.
10 Aki megverte az egyiptomiakat az ő
elsőszülöttjeikben; mert örökkévaló az
Ő kegyelme.
11 Aki kihozta Izraelt azok közül; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
12 Hatalmas kézzel és kinyújtott karral; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
13 Aki kétfelé választotta a Vörös tengert; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
14 És átvitte Izraelt annak közepén;
mert örökkévaló az Ő kegyelme.
15 A fáraót és az ő egész seregét a Vörös tengerbe vesztette; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
16 Aki átvezette az Ő népét a pusztán;
mert örökkévaló az Ő kegyelme.
17 Aki nagy királyokat vert meg; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
18 És megölt hatalmas királyokat; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
19 Szihont, az emoreusok királyát;
mert örökkévaló az Ő kegyelme.
20 És Ógot, a Básán királyát; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
21 Örökségül adta az ő földjüket; mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
22 Örökségül az Ő szolgájának, Izraelnek; mert örökkévaló az Ő kegyelme.
23 Aki megemlékezett rólunk a mi alázatos állapotunkban; mert örökkévaló
az Ő kegyelme.
24 És megszabadított minket a mi ellenségeinktől; mert örökkévaló az Ő
kegyelme.
25 Aki eledelt ad minden hústestnek;
mert örökkévaló az Ő kegyelme.
26 Dicsérjétek a mennyek Erős Istenét;
mert örökkévaló az Ő kegyelme!
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137

A papok és léviták, mikor Babilonban az isteni dicséretek éneklésére unszolták őket, elmondták, hogy
nem tehetik azt jó szívvel; keseregnek és
sírnak. Az edomiták és a babilonbeliek veszedelmét jövendölik.
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1 Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és
sírtunk, mikor Sionról megemlékeztünk.
2 A fűzfákra függesztettük fel a mi
hárfáinkat, Babilon közepén,
3 Jóllehet a mi elrablóink énekszóra
nógattak minket, és a mi elhajtóink víg
dalra, ezt mondva: Énekeljetek nekünk
a Sion énekei közül!
4 Hogyan énekelnénk az ÚR énekét az
idegen földön?!
5 Ha elfelejtkezem rólad óh Jeruzsálem, felejtkezzen el rólam az én jobb
kezem!
6 Nyelvem ragadjon az én ínyemhez,
ha meg nem emlékezem rólad; ha nem
Jeruzsálemben lesz az én vigasságom
feje!
7 Emlékezz meg URam az Edom fiai
ellen, akik azt mondták Jeruzsálem
napján: Rontsátok le, rontsátok le egészen a fundamentumig, és ami abban
van!
8 Babilon lánya, te is elpusztulsz! Boldog lesz, aki megfizet neked a te gonoszságodért, amellyel te voltál hozzánk!
9 Boldog lesz, aki megragadja és sziklához veri a te kisdedeidet!

138

Dávid megemlékezik az Isten jótetteiről; az Ő jóvoltát hirdeti és
kötelezi magát a hálaadásra és azt mondja, hogy ha valami nyomorúsága lesz neki,
soha nem fosztja meg Isten őt az Ő segítségadásától.
1 Dávidé. Dicsérlek téged teljes szívemből; az istenek előtt dicséretet énekelek neked.
2 Imádlak a Te szentséges templomodnál, és dicsérem a Te nevedet a Te kegyelmedért és igazságodért, mert felmagasztaltad mindenek fölé a Te nevedet és a Te igédet.
3 Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, megerősítettél engem erővel az
én lelkemben.
4 Dicsérnek téged óh URam, a föld
628

minden királyai, mikor hallják a Te
szádnak beszédeit,
5 És énekelnek az ÚR útjairól, mert
nagy az ÚR dicsősége!
6 Mert jóllehet felséges az ÚR, mégis
az alázatost nézi, a kevélyeket pedig
távolról ismeri.
7 Ha a nyomorúság közepén járok is,
megelevenítesz engem; az én ellenségeim haragja ellen kinyújtod a Te kezedet, és megtart engem a Te jobb kezed.
8 Az ÚR elvégzi amit elkezdett bennem. URam, a Te irgalmasságod
mindörökké való: a Te kezeid munkáit ne hagyd el!
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139

Dávid ebben az énekben elmondja azt, hogy tőle idegen a képmutatás; Isten mindent jól tud: amit gondol,
szól vagy cselekszik; és az Ő keze elől sehová nem tud elbújni. Azután Istennek bizonyítja az ő jó lelkiismeretét és ellenségei
ellen való gyűlöletét, hogy az Istentől nagyobb bizalommal nyerhessen segítséget.

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. URam, megvizsgáltál engem, és ismersz.
2 Te tudod az én ülésemet és felkelésemet, messziről érted az én gondolatomat.
3 Az én ösvényemet és lefekvésemet
körülvetted, és minden utamat jól tudod.
4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, óh
URam, íme, Te azt mind jól tudod!
5 Elől és hátul körülzártál engem, és
rám tetted a Te kezedet.
6 A Te bölcsességed csodálatosabb
előttem, és magasságosabb, hogynem
én azt megfoghatnám.
7 Hová mennék a Te szellemed elől, és
a Te arcod elől hová futnék?
8 Ha a mennybe hágok fel, Te ott vagy;
ha a pokolba vetnék ágyat, ott is jelen
vagy.
9 Ha a hajnal szárnyait felvenném magamra, és ha a tenger túlsó szélére
szállnék is:
10 Oda is a Te kezed vinne engem, és a
Te jobb kezed megfogna engem.
11 Ha azt mondanám: Talán a sötétség
elfedez engem, de a sötétség is világosság lesz körülöttem,
12 A sötétség sem fedez el engem elő-
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led, hanem az éjszaka is, mint a nap
fénylik; a sötétség olyan előtted mint
a világosság.
13 Bizony Te alkottad veséimet, Te fedeztél be engem az én anyám méhében.
14 Dicsérlek téged azért, mert csodálatosan csodálatossá tettél; csodálatosak
a Te cselekedeteid! és jól tudja ezt az
én lelkem.
15 Nem volt elrejtve előtted az én testem, mikor a rejtekben formáltattam
és csodálatos mesterien alkottattam a
föld alsó részeiben.
16 Látták a Te szemeid az én alaktalan testemet, és a Te könyvedben ezek
mind be voltak írva: a napok is, melyeken formáltatni fognak, mikor még
egy sem volt meg azokból.
17 Ezért mely igen drágák előttem a Te
gondolataid, óh Erős Isten! Mily nagy
azoknak summája!
18 Megszámlálom azokat: de többek a
fövenynél; mikor felkelek is, veled vagyok.
19 Bár elvesztenéd, óh Isten, a hitetlent! Vérszívó emberek távozzatok el
tőlem!
20 Akik gonoszul szólnak felőled, és
a Te nevedet hiába felveszik: ellenségeid.
21 Vagy ne gyűlöljem-e, URam, a téged gyűlölőket? vagy a Te ellenségeidet ne utáljam-e?
22 Tökéletes gyűlölettel gyűlölöm
őket, és nekem ellenségeim!
23 Vizsgálj meg engem, óh Erős Isten,
és ismerd meg az én szívemet! Próbálj
meg engem, és ismerd meg az én gondolataimat!
24 És lásd meg, ha gonosz út van bennem? és vezess engem az örökkévalóság útján!

140

Dávid Istennek könyörög az ő ellenségeitől való szabadulásért.
Azután hit által megbizonyosodik az Isten
segítségéről, magát szabadulással és ellenségeinek veszedelmével vigasztalja.
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1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2 Szabadíts meg engem óh URam, a
gonosz embertől; és a kegyetlenektől
oltalmazz meg engem!
3 Akik gonoszt gondolnak az ő szí-

vükben, és mindennap harcra gyülekeznek.
4 Nyelvüket megélesítették mint a kígyó; áspiskígyó mérge van az ő ajkaik alatt. Szela.
5 Oltalmazz meg engem, óh URam, a
gonoszok kezétől; a kegyetlenektől oltalmazz meg engem: akik arról gondolkodnak, hogy az én lépteimet elgáncsolják.
6 A kevélyek titkon tőrt vetettek elém
és köteleket; hálót vetettek nekem az
én ösvényemre, tőröket raktak le elém.
Szela.
7 De azt mondtam az ÚRnak: én Erős
Istenem vagy te! Hallgasd meg URam
az én könyörgéseim szavát!
8 Uram ISTEN! én megtartásom ereje:
fedezd be az én fejemet a háború napján!
9 Ne add meg URam, amit a hitetlen
kíván; az ő gonosz szándékát ne vidd
előre, hogy ne fuvalkodjon fel! Szela.
10 Akik engem körülvettek, a saját ajkuk mérge borítsa be az ő fejüket.
11 Szálljon azokra eleven szén; a tűzbe vesse őket és verembe, hogy fel ne
keljenek!
12 Az átkozódó nyelvű ember ne legyen állandó e földön; a kegyetlen
embert addig vadássza a veszedelem,
míg nyaka szakad.
13 Bizony tudom, hogy az ÚR a nyomorult perét felveszi, és a szegényért
bosszút áll.
14 Bizony az igazak dicsérik a Te nevedet, és az igazak laknak arcod előtt.
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141

Dávid Istent kéri, hogy az ő elméjét zabolázza meg, hogy felindulásból ne álljon bosszút az ő ellenségein.
Azután kéri Istent, hogy ellenségein Ő álljon bosszút, őt pedig szabadítsa meg.
1 Dávid zsoltára. URam, hozzád kiáltok: siess hozzám; figyelj az én szavamra, mikor kiáltok hozzád!
2 Mint jó illatú füst, menjen fel az én
imádságom eléd, és az én kezeim felemelése olyan mint az esti áldozat.
3 Tégy URam zárat az én számra; oltalmazd meg az én ajkaim ajtaját!
4 Ne engedd az én szívemet gonosz
dologra hajlani, hogy hitetlenül ne cselekedjem a hamisságot cselekvő embe629
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rekkel; és ne engedd, hogy egyem az ő
kedvelt ételükből!
5 Feddjen meg engem az igaz: kegyelem az; és dorgáljon meg engem: olyan
lesz az nekem mint a drága balzsam,
ne tartsa vissza azt az én fejemtől; minél inkább ezt teszik velem, annál inkább imádkozom értük az ő bajukban.
6 Vettessenek le a kősziklára az ő bíráik, hogy hallják meg az én beszédeimet, mert azok gyönyörűségesek.
7 Mint ahogy az ember a földet vágja
és hányja, úgy szóratnak el a mi tetemeink a sír torkánál.
8 De az én szemeim, Uram ISTEN,
rád néznek; hozzád folyamodom: ne
hagyd el az én lelkemet!
9 Őrizz meg engem a tőrtől amit nekem vetettek, és a hamisan cselekvők
hálóitól!
10 Essenek a gonoszok mind a saját
hálóikba; én pedig mindenkor ártalom
nélkül átmegyek!

142

Dávid kéri az Istent, hogy szabadítsa meg őt Saultól és az ő hadától, hogy az Ő dicsőségét hirdethesse a hívők között.
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1 Dávid tanítása és imádsága, mikor ő
a barlangban volt.
2 Az én szavammal kiáltok az ÚRhoz,
az én szavammal könyörgök az
ÚRnak.
3 Kiöntöm előtte az én panaszomat, az
én nyomorúságomat kitárom előtte,
4 Mikor elalél bennem az én szellemem; Te tudod az én ösvényemet,
hogy azon az úton amelyen járok, tőrt
rejtettek el nekem.
5 Tekints az én jobb kezemre és lásd
meg, hogy senki sincs aki ismerne engem; nem szaladhatok el; nincs aki az
én lelkemre gondot viselne.
6 Kiáltok hozzád, óh URam; ezt mondom: Te vagy az én reménységem és
örökségem az élők földjén;
7 Figyelj az én kiáltásomra, mert igen
legyengültem; szabadíts meg engem
az én üldözőimtől, mert elhatalmasodtak rajtam.
8 Hozd ki az én lelkemet a börtönből,
hogy dicsérjem a Te nevedet: körülvesznek engem az igazak, mikor jót teszel velem.
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143

Dávid Istennek könyörögve az ő
méltatlanságát megvallja, a rajta
esett bosszút és az ő lelkének keserűségét
elmondja, ezért kéri Istent, hogy őt tartsa
meg, ellenségeit pedig veszítse el.
1 Dávid zsoltára. URam, hallgasd
meg az én könyörgésemet, figyelj az
én imádságomra; a Te hűségedben és
igazságodban hallgass meg engem.
2 És ne perelj a Te szolgáddal, mert
nem igazul meg előtted egy élő sem!
3 Mert az ellenség üldözi az én lelkemet, földhöz verte az én életemet; a sötétségbe taszított engem, mint akik régen meghaltak.
4 Elalélt bennem az én szellemem, lesújtott lett bennem az én szívem.
5 Megemlékezem a régi időkről, elgondolkodom minden dolgaidról, a Te kezeid munkájáról elmélkedem.
6 Kiterjesztem az én kezeimet hozzád; lelkem hozzád fohászkodik, mint a
szomjazó föld. Szela.
7 Siess, hallgass meg URam! Elfogyatkozik az én szellemem; ne rejtsd el a Te
arcodat tőlem, mert hasonló vagyok a
sírba szállókhoz.
8 Korán hallasd velem kegyelmedet,
mert benned bízom; mutasd meg nekem az utat amelyen járjak, mert hozzád emelem az én lelkemet!
9 Szabadíts meg engem az én ellenségeimtől, óh URam, mert oltalmat tőled
várok!
10 Taníts meg engem a Te akaratodat
cselekedni, mert Te vagy az én Istenem; A Te jó szellemed vezessen engem az egyenes úton.
11 Eleveníts meg engem óh URam, a
Te nevedért; a Te igazságodért hozd ki
lelkemet e szorosságból!
12 És kegyelmességedből veszítsd el
az én ellenségeimet, és veszítsd el lelkem minden szorongatóját, mert én a
Te szolgád vagyok.
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144

Dávid egyfelől hálákat ad az Istennek, hogy az ő nyomorúságaiban mellette volt, másfelől kéri Istent, hogy
ugyanazzal a kegyelmességgel legyen hozzá mindvégig.
1 Dávidé. Áldott legyen az ÚR az én
Kősziklám, aki hadakozásra tanítja az
én kezeimet, és viadalra az én ujjaimat.
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2 Minden napon áldalak téged, és dicsérem a Te nevedet mindörökkönörökké!
3 Nagy az ÚR és igen dicséretes, és az
Ő nagysága kikutathatatlan.
4 Egyik nemzedék a másik nemzedéknek hirdeti a Te csodálatos dolgaidat;
és a Te hatalmasságodat beszélik.
5 A Te méltóságod ékességét és dicsőségét, és a Te csodálatos dolgaidat beszélem.
6 A Te rettenetes dolgaid hatalmasságát beszélik; és én a Te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7 A Te jóságod nagyságának emlékeit szólják; és a Te igazságodat éneklik.
8 Kegyelmes és irgalmas az ÚR, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9 Jó az ÚR mindenkihez, és az Ő irgalmassága minden teremtményéhez.
10 Dicsér téged, URam, minden teremtményed és a Te szentjeid áldanak
téged.
11 A Te országod dicsőségét szólják, és
hatalmasságodat beszélik.
12 Hogy tudtul adják az emberek fiainak az Ő hatalmasságát, és az Ő országa ékességének dicsőségét.
13 A Te országod örökre fennálló ország, és uralkodásod minden nemzedékről nemzedékre.
14 Az ÚR támogat minden esendőt, és
felegyenesít minden meggörnyedtet.
15 Mindenki szeme Terád néz, és Te
időben adsz azoknak eledelt.
16 Megnyitod a Te kezedet, és betöltesz minden élő testet a Te jóvoltodból.
17 Igaz az ÚR minden útjában, és kegyelmes minden munkájában.
18 Közel van az ÚR mindenkihez aki
Őt hívja; mindenkihez, aki Őt igazsággal hívja.
19 Betölti az Őt félők akaratát; és az ő
kiáltásukat meghallgatja és megszabadítja őket.
20 Megőrzi az ÚR mindazokat akik
Őt szeretik; de a hitetleneket mind elDávid magát és minden terem- veszti.
tett állatot az Isten dicséretére in- 21 Az ÚR dicséretét szólja az én szám,
dít, Isten hatalmasságát és mindenhez való és az Ő szentséges nevét áldja minden
jóvoltát magasztalja.
hústest mindörökkön örökké!
2 Én jótevőm és én oltalmazóm, én kőváram és én szabadítóm, én pajzsom;
Őhozzá folyamodom, aki az én népemet engedelmessé teszi nekem.
3 Óh URam! Micsoda az ember, hogy
ismered őt, és az embernek fia, hogy
gondod van rá?
4 Az ember hasonló a hiábavalósághoz, az ő napjai mint az elmúló árnyék.
5 URam, hajtsd le a Te egeidet és szállj
alá; érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek.
6 Bocsáss villámlásokat és szórd szét
őket; bocsásd ki a Te nyilaidat és zavard össze őket.
7 Nyújtsd le a Te kezeidet a magasból;
szabadíts meg és ments meg engem a
sok vizekből, az idegen fiak kezéből;
8 Akiknek szájuk hazugságot szól, és
az ő jobb kezük a hamisság jobb keze.
9 Óh Isten! Új éneket énekelek neked;
tízhúrú hangszerrel mondok dicséretet neked.
10 Aki szabadulást ad a királyoknak;
és megmenti Dávidot, az Ő szolgáját a
gonosz szablyától.
11 Szabadíts meg és ments meg engem
az idegen fiak kezéből, akiknek szájuk
hazugságot szól, és az ő jobb kezük a
hamisság jobbkeze.
12 Hogy a mi fiaink olyanok legyenek,
mint a növekedő palánták az ő ifjú korukban; és a mi lányaink, mint a templom köveihez hasonló szépen kifaragott oszlopok.
13 A mi tárházaink teljesek legyenek, és
szolgáltassanak eledelt szüntelen; a mi
juhaink ezerre elljenek, és tízezerre, a
mi utcáinkon.
14 A mi ökreink megrakodva legyenek; se csapás, se veszteség, se panaszkodás ne legyen a mi utcáinkon.
15 Boldog nép az, akinek így van dolga; boldog nép az, akinek az ÚR az Istene.
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Dávid miután másokkal együtt
1 Dávid dicsérő éneke. Magasztallak
az Isten dicséretére indít, az emtéged, én Istenem, én Királyom, és áldom a Te nevedet mindörökkön-örök- berekben való bizalmat megtiltja és minél
inkább az Istenben való bizalomra buzdít,
ké!
631

145:3
Jób 5,9;
Zsolt 96,4;
Zsolt
150,2;
145:4
5Móz 4,9;
5Móz 6,7;

145:7
Zsolt
119,171;
145:8
2Móz
34,6-7;
4Móz
14,18;
Zsolt
86,15;
Zsolt
103,8;

145:15
Zsolt
104,27;

Zsoltárok 146. 147. 148.

146:3
Zsolt
118,8-9;

146:8
Zsolt
145,14;
Zsolt 147,3;
Mt 9,30;
Lk 13,13;
Jn 9,7;
Jn 9,32;
146:10
2Móz
15,18;
Zsolt
145,13;

ezért az Istennek a szegényekhez való jóin- 8 Aki befedi az eget felhőkkel, esőt kédulatát megmutatja.
szít e földre, és a hegyeken füvet teremt;
1 Dicsérjétek az URat! Dicsérd én lel- 9 Aki megadja a baromnak az ő táplálékát, és a hollófiaknak, akik hozzá kikem az URat!
2 Dicsérem az URat az én életemben, áltanak.
énekelek az én Istenemnek amíg élek. 10 Nem a lovak erejében gyönyörkö3 Ne bízzatok a fejedelmekben, az em- dik; és a férfi gyorsaságában sincs kedve;
ber fiában, aki meg nem menthet!
4 Kimegy az ő szelleme; és ők földdé 11 Hanem az Őt félők kedvesek az
lesznek; azon a napon elvesznek az ő ÚRnak, akik bíznak az Ő irgalmasságában.
tervei.
5 Boldog, akinek segítsége a Jákob 12 Dicsérd Jeruzsálem az URat! DiErős Istene, akinek reménysége az csérd, óh Sion, a te Istenedet!
13 Mert Ő erősíti meg a te kapuid záraÚRban, az ő Istenében van.
6 Aki teremtette a mennyet és a föl- it; megáldja benned a te fiaidat.
det, a tengert és mindent, ami azokban 14 Aki békességgé teszi a te határaidat,
van. Aki megtartja az Ő hűségét mind- megelégít téged a gabona zsírjával.
15 Aki kibocsátja az Ő igéjét e földre,
örökké.
7 Aki igazságot tesz a nyomorultak- nagyon gyorsan fut az Ő beszéde!
nak; eledelt ad az éhezőknek; az ÚR 16 Aki a gyapjúhoz hasonló havat adja,
és hinti a zúzmarát, mint a hamut.
megszabadítja a foglyokat.
8 Az ÚR nyitja meg a vakok szemeit; 17 Darabokban szórja le jegét: az Ő hiaz ÚR emeli fel az elesetteket; szereti dege előtt ki állhat meg?
18 Kibocsátja az Ő szavát és elolvasztaz ÚR az igazakat.
9 Az ÚR megoltalmazza a jövevénye- ja azokat; fújja szelét és vizek folynak.
ket; az árvákat és özvegyeket meg- 19 Hirdeti az Ő szent igéjét Jákobnak,
erősíti; a hitetlenek útját pedig elfor- az Ő rendeléseit és ítéleteit Izraelnek.
20 Nem cselekedett így egyetlen nemdítja.
10 Uralkodik az ÚR mindörökké, a te zetséggel sem; és azok az Ő ítéleteit nem
Istened, óh Sion, nemzedékről nemze- tudják. Dicsérjétek az URat!
dékre! Dicsérjétek az URat!
A próféta inti a teremtett állatokat az Isten dicséretére, az Ő mélEbben az énekben int az Isten dicséretére, mert az Isten hatalma, tóságáért és a hívőkhöz való jóvoltáért.
jósága, bölcsessége fénylik e világnak teremtésében és igazgatásában; és mert az 1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az
egyházzal sok jót tesz.
URat az égből; dicsérjétek Őt a magasságban.
1 Dicsérjétek az URat! mert jó dicsé- 2 Dicsérjétek Őt ti minden angyalai; diretet énekelni a mi Istenünknek, mert csérjétek Őt minden serege!
gyönyörűséges és illendő dolog a di- 3 Dicsérjétek Őt nap és hold; dicsérjétek Őt mind ti fényes csillagok!
cséret!
2 Az ÚR felépíti Jeruzsálemet, és az el- 4 Dicsérjétek Őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok!
széledt Izraelt Ő gyűjti össze;
3 Ő gyógyítja meg a töredelmes szívű- 5 Dicsérjék az ÚR nevét, mert Ő parancsolt és meglettek.
eket, és bekötözi azok fájdalmait.
4 Aki megszámlálja a csillagok sokasá- 6 És megerősítette azokat mindörökkön-örökké; rendet szabott azoknak,
gát, és mindegyiket a nevén hívja.
5 Nagy a mi Urunk, és nagy az Ő ereje, melyek soha el nem változnak.
7 Dicsérjétek az URat a földről: sárkáaz Ő bölcsességének nincs határa.
6 Felsegíti az ÚR a nyomorultakat; a nyok és minden mélységek.
8 Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar
hitetleneket földig megalázza.
7 Énekeljetek az ÚRnak hálaadással, mely beszédét cselekszi.
hárfával mondjatok dicséretet a mi Is- 9 Hegyek és minden halmok, gyümölcstermő fák és minden cédrus;
tenünknek!
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10 Vadak és minden barom, csúszómászó állat, és szárnyas madár;
11 Földi királyok és minden nemzet,
fejedelmek és a földnek minden bírája!
12 Ifjak és szüzek, vének és gyermekek.
13 Dicsérjék az ÚR nevét, mert egyedül csak az Ő neve dicsőséges; az Ő dicsősége a föld és egek felett van.
14 És felemelte az Ő népe szarvát. Dicsérje minden szentje, Izrael fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az URat!

6 Az Erős Isten felmagasztalása legyen
az ő torkukban; és kétélű fegyver az ő
kezeikben;
7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megbüntessék a népeket!
8 Hogy vasláncokkal kötözzék meg
azok királyait, és főembereit bilincsekkel.
9 Hogy a megírt ítélet szerint cselekedjenek velük. Ékesség ez minden szentjének! Dicsérjétek az URat!

149

150

A próféta inti az egyházat az IsA próféta inti a hívőket, hogy
ten dicséretére, az Ő jóvoltáért és
mindenképpen dicsérjék az Istent
szabadításáért. Elmondja, hogy a szentek a az Ő szentségéért, hatalmáért, nagyságos
szabadulásért és az ellenségen való bosszú- méltóságáért.
tételért örülni fognak.
1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az
1 Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az Erős Istent az Ő szentségében; dicsérjéÚRnak új éneket; az Ő dicsérete zeng- tek Őt a kiterjesztett erősségén!
jen a szentjei gyülekezetében!
2 Dicsérjétek Őt hatalmasságában, di2 Örvendezzen Izrael az ő teremtőjé- csérjétek Őt nagysága sokasága szeben: Sion fiai örvendezzenek az ő Ki- rint!
rályukban!
3 Dicsérjétek Őt kürtzengéssel; dicsér3 Dicsérjék az Ő nevét síppal, dobbal jétek hárfán és citerán;
és hárfával mondjanak dicséretet neki. 4 Dicsérjétek Őt dobbal és síppal, di4 Mert kedveli az ÚR az Ő népét, meg- csérjétek hegedűkkel és orgonával;
ékesíti a nyomorultakat szabadulással. 5 Dicsérjétek Őt hangos cimbalommal,
5 Örvendezzenek az Ő szentjei dicső- dicsérjétek zengő cimbalommal.
séggel; énekeljenek az ő ágyasházuk- 6 Minden lélek dicsérje az URat! Diban.
csérjétek az URat!
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SALAMON PÉLDABESZÉDEI
A Salamon példabeszédei arról tanít, hogy milyen engedelmességgel vagy szolgálattal
tartozunk az Istennek és az embereknek, ahogyan az Isten azt a természetbe beoltotta és
az Ő törvényeiben rendelte nekünk. Ennek a könyvnek öt egyszerű része van: 1. Salamon bevezető beszéde a 9. részig. 2. A magától összeszedett példák, a 10. résztől a 25.
részig. 3. Az Ezékiás embereitől összeszedett példák a 25. résztől a 30. részig. 4. Agúr
beszédei a 30. részben. 5. Salamon anyjának beszédei a 31. részben.

1

Salamon először elmondja ennek a
könyvnek a hasznát. Azután elmondja
miben áll az igaz bölcsesség, amelynek követésére és a gonosz társaságoktól való eltávozásra buzdít mindenkit, majd fenyegeti azokat, akik az igaz bölcsességet nem
akarják elfogadni.

és minden egyenességnek megnyerésére;
4 Együgyűnek eszesség, gyermeknek
tudomány és szerénység szerzésére.
5 Hallja a bölcs és sokasítsa az ő tanulságát, és az értelmes érett tanácsokat
szerezzen.
6 Példabeszédnek és példázatnak, böl1 Salamonnak, Dávid fiának, Izrael ki- csek beszédeinek és találós meséinek
megértésére.
rályának példabeszédei,
2 Bölcsesség és tudomány tanulására, 7 Az ÚR félelme feje a bölcsességnek;
mely bölcsességet és tudományt a boértelmes beszédek megértésére;
3 Az értelemnek, igazságnak, ítéletnek londok megutálnak.
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8 Hallgasd, fiam, atyád bölcsességét,
és anyád oktatását el ne hagyd.
9 Mert kedves ékesség lesz a fejednek,
és aranylánc a nyakadra.
10 Fiam, ha a bűnösök el akarnak hitetni téged: ne fogadd beszédüket.
11 Ha azt mondják: gyere velünk, leselkedjünk vér után, rejtőzzünk el az
ártatlan ellen ok nélkül;
12 Nyeljük el azokat elevenen mint a
sír, és egészen mint akik mélységbe
szálltak;
13 Minden drága gazdagságot nyerünk, házainkat megtöltjük zsákmán�nyal;
14 Vesd közénk sorsolt részed a prédából; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:
15 Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaid ösvényüktől;
16 Mert lábaik a gonoszra futnak, és
vérontásra sietnek.
17 Ahogyan a madaraknak minden
bűn nélkül vetik ki a hálót:
18 Úgy leselkednek ezek vér után, és
rejtik el magukat azok lelke után;
19 Ilyen az útja minden kapzsi embernek: mely azokat, akik erre adták magukat, lelkét elveszti.
20 A bölcsesség kinn kiált; az utcákon
zengedezteti az ő szavát.
21 Lármás utcafőkön kiált, a kapuk bemenetelein, a városban szólja az ő beszédeit, ezt mondva:
22 Meddig szeretitek ti bolondok a bolondságot, és a csúfolók csúfolást kívánnak maguknak, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!
23 Térjetek meg az én dorgálásomra;
íme, kiöntöm rátok az én szellememet,
tudtotokra adom az én beszédeimet.
24 Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztettem a kezem, és
senki eszébe nem vette;
25 Hanem elhagytátok minden tanácsomat, és az én feddésemmel nem
gondoltatok:
26 Én is nevetek a ti nyomorúságotokon, megcsúfollak, mikor eljön az,
amitől féltek.
27 Mikor eljön mint a vihar, az amitől
féltek, és a ti nyomorúságotok mint a
forgószél elközelít: mikor eljön rátok a
nyomorgatás és a szorongatás.
28 Akkor segítségül hívnak engem, de
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nem hallgatom meg: reggel keresnek
engem, de meg nem találnak.
29 Azért, mert gyűlölték a bölcsességet, és nem választották az ÚR félelmét.
30 Nem engedtek az én tanácsomnak;
megvetették minden feddésemet.
31 Azért az ő útjuk gyümölcséből esznek, és megelégednek az ő tanácsukból.
32 Mert a bolondok hivalkodása megöli őket, és a balgatagok szerencséje elveszti őket.
33 Aki pedig engem hallgat, bátorságosan lakik, és csendes lesz a gonosz
félelmétől.

2

Ebben a részben Salamon az Isten beszédének, bölcsességének követésére int
nagyon sok és szép ígérettel.
1 Fiam! ha beveszed a beszédeimet, és
parancsolataimat elrejted magadnál,
2 Füleiddel a bölcsességre figyelve, elmédet az értelemre hajtod,
3 Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és
felemeled a szavad az értelemért,
4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és
mint a kincseket kutatod azt:
5 Akkor megérted az ÚR félelmét, és
az Isten ismeretére jutsz.
6 Mert az ÚR ad bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik.
7 Az igazaknak valóságos jót rejteget,
pajzsa lesz a tökéletesen járóknak,
8 Hogy megőrizze az igazság útjait, és
akiket kegyelmébe vesz, azoknak útját
megtartja.
9 Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és egyenességet, és minden jó
utat:
10 Mikor bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány gyönyörűséges lesz
a te lelkedben.
11 Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,
12 Hogy megszabadítson téged a gonosz útjától, és a gonoszságszóló férfitól;
13 Akik elhagyják az igazság útját,
hogy a sötétség útjain járjanak.
14 Akik örülnek gonoszt cselekedve,
vigadnak a gonosz hiábavalóságokon.
15 Akiknek ösvényei görbék, és akik
gonoszok az ő útjaikban.
16 Hogy megszabadítson téged a nem

4
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1Kir 3,12;
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16
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21
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22
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hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízeleg,
17 Aki elhagyja ifjúsága férjét, és Istenének szövetségéről elfelejtkezik;
18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza,
és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.
19 Valakik ahhoz mennek, nem térnek
meg, sem az élet útjait nem nyerhetik
meg.
20 Hogy járj a jók útjain, és az igazak
ösvényeit kövesd.
21 Mert az igazak lakják a földet, és a
tökéletesek maradnak meg abban.
22 A gonoszok pedig kivágattatnak a
földről, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.

3

Salamon, ebben a részben inti a hívőket az Isten törvényének követésére, irgalmasságra, tökéletességre, Istenben való
bizalomra, önmegtagadásra, alamizsna
adásra, a háborúságokban való tűrésre, sok
és nagy ígéretekkel, melyet isteni bölcsességnek nevez, és egyben büntetéssel fenyegeti a gonoszokat.

2
5Móz 8,1;
5Móz
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3
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5Móz 6,8;
6
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7
Róm 12,16;
9
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12
Jel 3,19;

1 Fiam! az én tudományomról el ne
felejtkezz, és az én parancsolataimat
megőrizze a te elméd,
2 Mert napok hosszúságát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak neked bőven.
3 Az irgalmasság és tökéletesség ne
hagyjanak el téged: kösd azokat a nyakadra, írd be azokat a szíved táblájára;
4 Így nyersz kedvességet és jó előmenetelt Isten és ember szemei előtt.
5 Bizodalmad legyen az ÚRban teljes
elmédből; a magad értelmére pedig ne
támaszkodj.
6 Minden utadban ismerd meg Őt; és
Ő igazgatja az útjaidat.
7 Ne légy bölcs a magad ítélete szerint;
féld az URat, és távozz el a gonosztól.
8 Egészség lesz ez a köldöködnek, és
megújulás a csontjaidnak.
9 Tiszteld az URat a vagyonodból, az
egész jövedelmed első zsengéjéből.
10 Így megtelnek a csűreid elégséggel,
és mustot árasztanak présed vályúi.
11 Fiam, ne utáld meg az ÚR bölcsességét, se meg ne und az Ő dorgálását.
12 Mert akit szeret az ÚR megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit
kedvel.

13 Boldog ember aki megnyeri a bölcsességet, és az ember aki értelmet szerez.
14 Mert jobb ennek megszerzése az
ezüst megszerzésénél, és ennek jövedelme a kiásott aranynál.
15 Drágább a fényes kárbunkulusoknál,
és összes kívánságaid sem hasonlíthatók hozzá.
16 Napok hosszúsága van jobbjában,
baljában gazdagság és tisztesség.
17 Az Ő útjai gyönyörűséges utak, és
minden ösvénye békesség.
18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és boldogok akik megtartják!
19 Az ÚR bölcsességgel fundálta a földet, értelemmel erősítette az egeket.
20 Az Ő tudománya által fakadtak ki a
mélységből a vizek, és csepegnek a felhők harmatot,
21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és
a szerénységet!
22 És ezek élet lesznek a te lelkednek, és
kedvesség a te szádnak.
23 Akkor bátorsággal járod az utad, és
lábad meg nem ütöd.
24 Mikor lefekszel nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a
te álmod.
25 Ne félj a hirtelen való félelemtől, és
a gonoszok pusztításától, ha eljön;
26 Mert az ÚR lesz a bizodalmad és
megőrzi a lábadat a fogságtól.
27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól
akiket illet, ha hatalmadban van annak
megcselekvése.
28 Ne mondd a felebarátodnak: menj
el, azután térj meg és holnap adok; holott nálad van amit kér.
29 Ne forralj gonoszt felebarátod ellen,
holott ő bátorságosan ül együtt veled.
30 Egy emberrel se háborogj ok nélkül,
ha nem illetett gonosszal téged.
31 Ne irigykedj a hamis emberre, és
semmi útját ne válaszd.
32 Mert utálja az ÚR az engedetlent; és
az igazakkal van az Ő titka.
33 Az ÚR átka van a gonosz házán; de
az igazak lakhelyét megáldja.
34 Mert Ő megcsúfolja a csúfolókat; a
szelídeknek pedig kedvességet ad.
35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a
bolondok pedig gyalázatot aratnak.
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14
Jób 28,15;
Zsolt
19,11;
Péld 8,11;
Péld 8,19;
Péld 16,16;
15
Péld 8,11;

20
1Móz
1,9-10;

23
Zsolt 37,24;
Zsolt
91,11-12;
24
Jób 11,19;
Zsolt 3,6;
Zsolt 4,9;
Zsolt
91,5-6;

31
Zsolt 37,1;
Zsolt 73,3;
Péld 23,17;
32
Zsolt
25,14;
33
3Móz
26,14;
5Móz
28,15;
Mal 2,2;
34
Jak 4,6;
1Pét 5,5;

Példabeszédek 4. 5.

4

Mint az előző részben, ugyanúgy ebben
is int Salamon a jó dolgokra, és bölcsességre. Másfelől a gonosz társaságoktól való
eltávozásra int, és mind a két intését meg
is magyarázza.

3
1Krón 29,1;
4
1Krón 28,9;

7
Péld 23,23;

9
Péld 1,9;

12
Zsolt 91,11;
Péld 6,22;

14
Zsolt 1,1;
Péld 1,10;
Péld 1,15;

1 Halljátok meg, fiaim, atyátok tanítását, és figyeljetek az értelem megtudására.
2 Mert jó tanulságot adok nektek; az én
tudományomat el ne hagyjátok.
3 Mert én atyám fia voltam, gyenge és
egyetlenegy az én anyám előtt.
4 Tanított engem, és mondta nekem:
tartsa meg az elméd az én beszédemet,
hogy parancsolataimat megtartva élj;
5 Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezz el, se el ne hajolj az
én szám beszédeitől.
6 Ne hagyd el azt, és megtart téged;
szeresd azt, és megőriz téged.
7 Azt a bölcsességet keresd, amely feje
a bölcsességnek, és minden keresményedből szerezz értelmet.
8 Magasztald fel azt, és felmagasztal
téged; tiszteltté tesz téged mikor magadhoz öleled azt.
9 Fejednek a kedvesség koszorúját
adja; igen szép ékes koronát ad neked.
10 Hallgasd, fiam, és tanuld meg az én
beszédeimet; így sokasulnak meg életed esztendei.
11 Bölcsesség útjára tanítalak téged, az
igazság ösvényein vezetlek téged.
12 Mikor jársz, semmi nem szorítja
meg a járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
13 Ragaszkodj a bölcsesség tanításához, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert
az az életed.
14 A hitetlenek útjára ne menj, a gonoszok ösvényén se járj.
15 Kerüld el, át ne menj rajta; térj el
tőle, és menj el mellőle.
16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekszenek: és kimegy
szemükből az álom, ha mást romlásra
nem juttatnak.
17 Mert az istentelenség étkét eszik, és
az erőszaktétel borát isszák.
18 Az igazak útja olyan mint a fénylő
világosság, mely igyekszik világosodni annyira, hogy az erejében lévő naphoz hasonló lesz.
19 Az istentelenek útja pedig olyan
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mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
20 Fiam, figyelj a szavaimra, az én beszédeimre hajtsd füled.
21 Ne távozzanak el a szemeidtől,
tartsd meg ezeket az elmédben.
22 Mert életük ezek azoknak akik
megnyerik, és egész hústestüknek
egészség.
23 Minden féltett dolognál jobban
őrizd meg szívedet, mert abból indulnak ki az élet cselekedetei.
24 Vesd el magadtól a száj gonoszságát, és az ajkak álnokságát messze távoztasd el magadtól.
25 Szemeid az igazra nézzenek, és
szemöldökeid igazakat nézzenek előtted.
26 Megvizsgáld lábaid ösvényeit, hogy
minden útjaid állhatatosak legyenek.
27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a
lábad a gonosztól.

22
Péld 4,13;

27
5Móz 5,32;
5Móz
28,14;

5

Ebben a részben először az igaz bölcsesség szeretetére és követésére int. Azután a gonosz, tisztátalan asszony barátságától tilt. Harmadszor, a mi gazdagságunkkal jól éljünk. Utoljára, minden ember az ő saját feleségének szerelmében gyönyörködjön.

1 Fiam! figyelj az én bölcsességemre,
az én értelmemre hajtsd a füled,
2 Hogy megtartsd a tanácsokat, és
megőrizzék ajkaid a tudományt.
3 Mert színmézet csepeg az idegen as�szony ajka, és az ő ínye simább az olajnál.
4 De annak vége keserű mint az üröm,
éles mint a kétélű tőr.
5 Az ő lábai a halálra mennek, léptei a
sírba törekszenek.
6 Életének útját ne kövesd, mert ösvényei változók, hogy eszedbe nem veheted.
7 Most azért fiaim hallgassatok engem,
és ne távozzatok el számnak beszédeitől!
8 Távoztasd el attól utadat, és ne közelíts házának ajtajához,
9 Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;
10 Hogy ne az idegenek teljenek be a te
vagyonoddal, és munkáid ne maradjanak az idegen házában.
11 Hogy nyögnöd kelljen életed végén,

3
Péld 2,16;
Péld 6,24;

5
Péld 7,27;

9
Péld
6,32-33;

Példabeszédek 5. 6.

21
2Krón 16,9;
Jób 31,4;
Jób 34,21;
Péld 15,3;
Jer 16,17;
Jer 32,19;

amikor megemésztődik a te húsod és
a te tested,
12 És azt mondd: hogyan gyűlöltem a
tudományt, és utálta az elmém a fenyítéket,
13 És nem hallgattam tanítóim szavát,
és nem hajtottam fülemet tanítóimhoz!
14 Kevés híja volt, hogy nem merültem minden gonoszságba a gyülekezet
és közösség közepén!
15 Igyál vizet a te kutadból, és a te forrásod közepéből folyóvizet.
16 Kifolyjanak-e a forrásaid, vized folyásai az utcákra?
17 Egyedül tied legyenek, és nem az
idegenekéi veled.
18 Legyen áldott a te forrásod, és örvendezz ifjúságod feleségének.
19 Legyen feleséged szerelmes szarvas,
és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek
meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködj szüntelen.
20 És miért bujdosnál fiam az idegen
után, és ölelnéd keblét az idegennek?
21 Mert mindenkinek az útja az ÚR
szemei előtt van, és minden ösvényét
figyeli.
22 A maga álnokságai fogják meg az
istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg.
23 Ő tudomány nélkül hal meg, és bolondsága sokasága miatt tévelyeg.

6

Ebben a részben először azt tanítja Salamon, aki másért kezes lett. Ezután a
munkára inti a rest embert, és feddi az álnok embert. Utoljára ismét int az Isten törvényének szeretetére, és annak követésére,
hogy annak tanításából megoltalmazhatja az ember magát a gonosz asszony társaságától.
1 Fiam! ha kezes lettél a te barátodért,
és kezedet adva másért kötelezted magadat:
2 Szádnak beszédei által estél tőrbe,
szádnak beszédeivel fogattál meg.
3 Ezt tedd azért fiam, és mentsd ki magadat, mert felebarátod kezébe jutottál; menj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
4 Még álmot se engedj szemeidnek, se
szunnyadást szemöldökeidnek,
5 Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a
madarász kezéből.

6 Menj a hangyához, te rest, nézd meg
az ő útjait, és tanulj!
7 Akinek nincs vezére, igazgatója,
vagy ura,
8 Nyárban szerzi meg az ételét, aratáskor gyűjti eledelét.
9 Óh te rest, meddig fekszel? mikor
kelsz fel az álmodból?
10 Még egy kis álmodozás, még egy
kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek;
11 Így jön el mint az úton járó a te szegénységed, és a te szűkölködésed mint
a pajzsos férfi!
12 A ravasz ember, a hamis férfi, álnok
szájjal jár,
13 Hunyorgat szemeivel; lábaival is
szól, és ujjaival tanít.
14 Álnokság van a szívében, minden
gonoszt forral szüntelen, háborúságot
indít.
15 Azért hirtelen jön el az ő nyomorúsága, gyorsan összetörik, és nem lesz
gyógyulása.
16 E hat dolgot gyűlöli az ÚR, és hét
dolog utálat az Ő lelkének:
17 A kevély szemek, a hazug nyelv, és
az ártatlan vért ontó kezek,
18 Az álnok gondolatokat forraló
elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
19 A hazugságlehelő hamis tanú, és
aki háborúságokat szerez az atyafiak
között!
20 Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd.
21 Kösd azokat szívedre mindenkor,
fűzd a nyakadba.
22 Valahová mész, vezérel téged, mikor alszol, őriz téged, mikor felkelsz,
beszélget veled.
23 Mert szövétnek a parancsolat, és a
tudomány világosság, és élet útja a tanító feddések.
24 Hogy a gonosz asszonytól téged
megőrizzenek, az idegen asszony
nyelvének hízelgésétől.
25 Ne kívánd elmédben az ő szépségét, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
26 Mert a parázna asszony miatt jut az
ember egy darab kenyérre, és más férfi
felesége drága életet vadász!
27 Vehet-e valaki tüzet a keblébe, hogy
ruhái meg ne égnének?
28 Vagy járhat-e valaki eleven szénen,
hogy lábai meg ne égnének?
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9
Péld 13,4;
Péld 20,4;
Péld
24,33-34;

17
Péld 30,13;
18
Róm 3,15;

20
Péld 1,8;
21
Péld 3,3;
22
Péld
3,23-24;
23
Zsolt 19,9;
Zsolt
119,105;
24
Péld 2,16;
Péld 5,3;
Péld 7,5;

Példabeszédek 6. 7. 8.

31
2Móz 22,1;
2Móz 22,4;

29 Így van, valaki bemegy felebarátja
feleségéhez, nem marad büntetlen valaki érinti azt!
30 Nem utálják meg a tolvajt, ha kívánsága betöltésére lop, amikor éhezik;
31 De ha rajtakapják, hétannyit kell adnia, házának minden vagyonát adhatja érte;
32 Aki paráznává teszi az asszonyt,
bolond; aki magát el akarja veszteni,
az cselekszi ezt!
33 Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő
gyalázatát nem törlik el.
34 Mert a férfi, a féltékenység haragjából felindulva, nem cselekszik kegyelemmel a bosszúállás napján.
35 Nem gondol semmi váltsággal,
nem nyugszik meg rajta, még ha nagyon sok ajándékot adsz is neki.

7

Ebben a részben int az Isten törvényének, bölcsességének követésére. Az Isten
törvényének dorgálása által megoltalmazhatja magát az ember az idegen, tisztátalan asszony szerelmétől.

2
3Móz 18,5;
Péld 4,4;
3
5Móz 6,8;
5Móz
11,18;

5
Péld 5,3;

11
Péld 9,14;

1 Fiam, tartsd meg az én beszédeimet,
és parancsolataimat rejtsd el magadnál.
2 Tartsd meg a parancsolataimat, és
élsz; és törvényemet, mint a szemed
fényét.
3 Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat
szíved táblájára.
4 Mondd ezt a bölcsességnek: Nővérem vagy te; és nevezd sógorodnak az
eszességet,
5 Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és a beszédeivel hízelgő idegentől.
6 Mert házam ablakán, a rács mögül
néztem,
7 És láttam a bolondok közt, megfigyeltem a fiak közt egy bolond ifjat,
8 Aki az utcán jár, annak szeglete mellett, a tisztátalanok házához menő úton
lépeget,
9 Alkonyatkor, nap estjén, és sötét éjfélben.
10 És íme, egy asszony elé jön, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében.
11 Mely csélcsap és vakmerő, akinek
házában nem maradhatnak meg az ő
lábai.
12 Néha az utcán, néha a tereken van,
és minden szegletnél leselkedik.
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13 És megragadta őt, és megcsókolta őt, és szemtelenségre vetemedve
mondta neki:
14 Hálaáldozat van nálam, ma adom
meg fogadásaimat.
15 Azért jöttem ki eléd, szorgalmasan
keresni az arcodat, és rád találtam!
16 Paplanokkal megvetettem ágyamat,
egyiptomi szövésű szőnyegekkel.
17 Beillatoztam ágyamat mirhával,
áloessel és fahéjjal.
18 No foglaljuk el magunkat bőségesen egészen virradatig a szeretetben;
vigadjunk szerelmeskedésekkel.
19 Mert nincs otthon a férjem, elment
messze útra.
20 Egy erszény pénzt vett kezéhez;
holdtöltére jön haza.
21 És elhitette őt az ő mesterkedései
sokaságával, ajkai hízelgésével meggyőzte őt.
22 Követte azt hirtelen, mint az ökör a
vágóhídra, és mint a bolond, mikor a
fenyítő béklyót lábára vetik;
23 Míg át nem járja a nyíl az ő máját.
Ahogyan a madár siet a tőrre, és nem
tudja, hogy az az élete ellen van.
24 Azért most fiaim hallgassatok engem, és figyeljetek számnak beszédeire.
25 Ne hajoljon annak útjaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényein.
26 Mert sok sebesültet elejtett, és sokan
vannak, akik attól megölettek.
27 Sírba vivő út az ő háza, amely levisz
a halálnak hajlékába.

23
Péld 1,17;

27
Péld 2,18;
Péld 5,5;

8

Salamon idáig szólt a teremtett bölcsességről, amely az emberek elméjében
van, és az Isten ajándéka. Most már az Isten örök és teremtetlen bölcsességéről szól,
és annak bizonyságával erősíti a külső bölcsesség tanítását, amely minden embert
magához hív, az Ő hatalmas örökkévaló állapotából és cselekedeteiből bizonyítva. Az
embereket az Ő szeretetére indítja.
1 Nem kiált-e a bölcsesség, és az értelem nem bocsátja-e ki az ő szavát?
2 A magas helyek tetein az úton, sok
ösvény összetalálkozásánál áll meg.
3 A kapuk mellett a város bemenetelein, az ajtók bemeneteleinél zeng.
4 Nektek kiáltok, férfiak; és az én szavam az emberek fiaihoz van!
5 Értsétek meg ti bolondok az eszessé-

1
Péld
1,20-21;
Ésa 45,19;
Ésa 55,1-3;

5
Zsolt 94,8;

Példabeszédek 8. 9.

11
Jób 28,15;
Zsolt
19,11;
Péld
3,14-15;
Péld 16,16;

18
Péld 3,16;
Péld 4,7-9;
19
Péld 3,14;

23
Jn 1,1;

get, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
6 Halljátok meg, mert jeles dolgokat
szólok és az én szám felnyitása igazság.
7 Mert igazságot mond ki az én nyelvem, és a gonoszság utálatos az én ajkaimnak.
8 Számnak minden beszéde igaz, semmi hamis vagy elfordult dolog nincs
ezekben.
9 Mind egyenesek az értelmesnek, és
igazak azoknak, akik megnyerhetik a
tudományt.
10 Vegyétek az én tanításomat, és nem
a pénzt; és a tudományt inkább, mint a
választott aranyat.
11 Mert jobb a bölcsesség a drágaköveknél; és semmi gyönyörűség nem lehet ezzel egyenlő.
12 Én, a bölcsesség, az eszességgel lakom, és a tudomány nagy szorgalommal mindenkor jelen van nálam.
13 Az ÚR félelme a gonosz gyűlölése; a
kevélységet, a felfuvalkodást, a gonosz
utat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14 Enyém a tanács, és valami van, én
vagyok az eszesség, enyém az erő.
15 Általam uralkodnak a királyok, és
határoznak igazságot az uralkodók.
16 Általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a föld minden bírái.
17 Én az engem szeretőket szeretem,
és akik engem szorgalmasan keresnek,
megtalálnak.
18 Gazdagság és tisztesség van nálam,
megmaradandó gazdagság és igazság.
19 Jobb az én gyümölcsöm a drága
megtisztított aranynál, és az én hasznom a választott ezüstnél.
20 Az igazság útján vezérelek, és az
igazság ösvényének közepén.
21 Azt cselekszem, hogy az engem szeretők örököljék azt ami van; és kincsüket megszaporítom.
22 Az ÚR bírt engem az Ő útjának kezdetén; az Ő munkái előtt, minden idők
előtt.
23 Örök idők előtt felkenettem, a kezdetek előtt, a föld léte előtt.
24 Még mikor semmi mélységek nem
voltak, születtem; még mikor semmi
források nem voltak teljesek vízzel.
25 Mielőtt a hegyek leülepedtek volna,
a halmok előtt születtem.

26 Mikor még nem csinálta a földet és
a mezőket, sőt a kezdetet, e világ porát.
27 Mikor az egeket készítette, ott voltam; mikor felvette a mélységek színén a határt;
28 Mikor megerősítette a felső egeket
ott fenn, mikor megerősítette a mélységek forrásait;
29 Mikor felvette a tenger határait,
hogy a vizek át ne hágják az Ő parancsolatát, mikor e föld fundamentumait rendelte:
30 Mellette voltam, nála neveltettem,
és gyönyörűsége voltam mindennap,
örvendezve előtte minden időben.
31 Örvendeztetve e világban az Ő földjét, és az én gyönyörűségeimmel az
emberek fiait.
32 És most fiaim hallgassatok engem,
és boldogok akik az én útjaimat megtartják.
33 Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és el ne vonjátok magatokat!
34 Boldog ember aki hallgat engem, az
én ajtóm előtt virrasztva mindennap,
az én ajtóim félfáit őrizve.
35 Mert aki megnyer engem, életet nyer, melyben jó akaratot nyer az
ÚRtól.
36 De aki vétkezik ellenem, erőszakot
cselekszik az ő lelkén; minden, valaki
engem gyűlöl, szereti a halált!

27
Jób 26,10;
28
1Móz 7,11;
29
1Móz
1,9-10;
Jób
38,10-11;
Zsolt
104,9;
30
Jn 5,17;

32
Zsolt
119,1-2;
Zsolt
128,1;
Lk 11,28;

35
Péld 12,2;

9

Salamon ebben a részben az Isten bölcsességének cselekedeteit, tudományát
és hasznát összehasonlítja a bolondság
cselekedeteivel, tudományával és hasznával.

1 Bölcsesség megépítette az ő házát, kivágva annak hét oszlopát.
2 Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát,
asztalát is elkészítette.
3 Elbocsátotta a lányait, hívogat a város magas helyeinek tetein.
4 Aki tudatlan, térjen ide; az értelem
nélkül valónak ezt mondja:
5 Gyertek, éljetek az én ételemmel, és
igyatok a borból melyet töltöttem.
6 Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszesség útján.
7 Aki a csúfolót tanítja, szidalmat nyer
magának: és aki a latrot feddi, szégyenére lesz.
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3
Péld 8,2;

Példabeszédek 9. 10.
8
Péld 23,9;
Mt 7,6;
10
Jób 28,28;
Zsolt
111,10;
Péld 1,7;
11
Péld 10,27;

14
Péld 7,11;

17
Péld 20,17;
18
Péld 2,18;

8 Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
9 Adj tanácsot a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és sokasítja a tudományt.
10 A bölcsesség kezdete az ÚR félelme;
és a Szentnek ismerete az eszesség.
11 Mert általam sokasulnak meg a
napjaid, és meghosszabbítják életed
esztendeit.
12 Ha bölcs vagy, magadnak vagy
bölcs; ha pedig csúfoló vagy, magad
vallod kárát.
13 A balga asszony fecsegő, bolond és
semmit nem tud.
14 És leült házának ajtajánál; székben,
a város magas helyein,
15 Hogy hívja az úton járókat, akik
egyenesen mennek útjukon.
16 Valaki bolond, térjen ide, és valaki
esztelen, annak ezt mondja:
17 A lopott víz édes, és a titkon való
étel gyönyörűséges!
18 De az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe
esnek az ő hivatalosai!

10

Ebben a részben először Salamon
minden embert int az igaz meggazdagodásra, elmondva annak kárát, aki hamisan gazdagodik meg. Ezután ajánlja az
igazságot, tökéletességet, az atyafiúi szeretetet, bölcsességet, az igaz kereskedést, elmondja mindezek hasznát. Másfelől kárhoztatja és szidalmazza a hamisságot, gyűlöletet, bolondságot és minden istentelenséget, fenyegetve az ilyen bűnben élőket az
Isten haragjával.

1
Péld 15,20;
2
Péld 11,4;

4
Péld 12,23;

1 Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú
örvendezteti atyját; a bolond fiú pedig
szomorúsága anyjának.
2 Nem használnak a hamissággal gyűjtött kincsek; az igazság pedig megszabadít a halálból.
3 Az ÚR nem hagyja éhezni az igaznak
lelkét; az istentelenek gazdagságát pedig elveszti.
4 Szegénnyé lesz aki álnok kézzel cselekszik; a gyors munkások keze pedig
meggazdagít.
5 Az eszes fiú nyárban gyűjt; a megszégyenítő fiú álomba merül az aratás
idején.
6 Áldások vannak az igaznak fején, de
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az istentelenek száját erőszaktétel fedi
be.
7 Az igaznak emlékezete áldott; a hamisak neve pedig megrothad.
8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
9 Aki tökéletességben jár, bátorsággal
jár; aki pedig elferdíti az ő útját, tanulság lesz.
10 Aki szemmel hunyorgat, bántást
szerez; és a bolond ajkút megbüntetik.
11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az
istentelenek szája pedig álnokságot fedez el.
12 A gyűlölség versengést szerez; a
szeretet pedig minden vétket elfedez.
13 Az eszesek ajkain bölcsesség található; a vessző pedig a bolond hátának
való.
14 A bölcsek megtartják a bölcsességet;
a bolond szája pedig közeli romlás.
15 A gazdagnak a gazdagsága az ő
megerősített városa; a szűkölködők
romlása az ő szegénységük.
16 Az életre szerez munkájával az igaz,
az istentelen jövedelme bűnre van.
17 A bölcsességet megőrző útja életre
van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.
18 Aki elfedezi a gyűlölséget, hazug
ajkú az; és aki gyalázatot szól, bolond
az.
19 A sok beszédben elmaradhatatlan a
vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait,
az értelmes.
20 Választott ezüst az igaznak nyelve;
a gonoszok elméjéből származó beszéd
keveset érő.
21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg.
22 Az ÚR áldása, az gazdagít meg, és
azzal semmi bántást nem szerez.
23 Ahogyan játék a bolondnak bűnt
cselekedni, úgy az eszes férfinak bölcsen cselekedni.
24 Amitől retteg az istentelen, az esik
meg rajta; amit pedig az igazak kívánnak, megadja Isten.
25 Amint a forgószél ráfuvall, már oda
van az istentelen; az igaznak pedig
örökkévaló fundamentuma van.
26 Amilyen az ecet a fogaknak és a
füst a szemeknek, olyan a rest azoknak
akik azt elküldték.

8
Péld 10,10;
Péld 10,14;
Mt 7,24;

11
Péld 13,14;
12
1Kor 13,7;
1Pét 4,8;
13
Péld 20,30;

23
Péld 14,8;

Példabeszédek 10. 11.
27
Péld 9,11;
28
Jób
8,13-14;
Jób 11,20;
Zsolt
112,10;
29
Péld 13,6;

27 Az ÚR félelme hosszabbítja meg a
napokat; az istentelenek esztendei pedig megrövidülnek.
28 Az igazak reménysége öröm; az istentelenek várakozása pedig elvész.
29 Az ÚR útja erősség a tökéletesnek,
de romlás a hamisság cselekedőinek.
30 Az igaz soha meg nem mozdul; de
az istentelenek nem lakják a földet.
31 Az igaznak szája bőségesen szól
bölcsességet; a gonoszság nyelvét pedig kivágják.
32 Az igaznak ajkai tudják ami kedves
az Istennek; az istentelenek szája az ő
gonoszságuk büntetését.

11

Salamon tanúságot ad az igaz mértékről, alázatosságról, mértékletességről, tökéletességről, az igazságról, bölcsességről, adakozásról és a jótéteményekről, az Isten ostorainak hasznáról.

1
3Móz
19,36;
5Móz
25,13;
Péld 16,11;
Péld 20,10;
Péld 20,23;
2
Péld 15,33;
Péld 16,18;
Péld 18,12;
3
Péld 13,6;
4
Péld 10,2;
Ezék 7,19;
Sof 1,18;
6
Zsolt 7,16;
8
Zsolt
34,20;
Péld 21,18;

1 Az álnok font utálatos az ÚRnál; az
igaz mérték pedig kedves neki.
2 Kevélységre gyalázat jön; az alázatosoknál pedig bölcsesség van.
3 Az igazakat tökéletességük vezeti;
de a hitetleneket gonoszságuk pusztítja el.
4 Nem használ a vagyon a harag idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
5 Az igazsága igazgatja a tökéletesnek
útját; de saját istentelenségében esik el
az istentelen.
6 Az igazakat igazságuk szabadítja meg; de a gonoszságukért fogatnak
meg a hitetlenek.
7 Mikor meghal az istentelen ember,
elvész a reménysége; a kegyetlenek reménysége is elvész.
8 Az igaz megszabadul a nyomorúságból; helyette az istentelen esik bele
abba.
9 Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak megszabadulnak a tudomány által.
10 Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.
11 Az igazak áldása által emelkedik a
város; az istentelenek szája által pedig
megromlik.
12 Megutálja felebarátját a bolond; az
eszes férfi pedig hallgat.

13 A rágalmazó megjelenti a titkot; de
a hűséges szellemű elfedezi a dolgot.
14 Ahol nincs tanács, elvész a nép;
a megmaradás pedig a sok tanácsos
bölcs értelmében van.
15 Teljességgel megrontják, aki idegenért lesz kezes; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
16 A kedves asszony megtartja a tisztességet; a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.
17 Magával tesz jót az adakozó férfi;
a kegyetlen pedig megháborítja atyjafiát.
18 Az istentelen álnok cselekedetet
munkál; az igazságszerzőnek jutalma
pedig valóságos.
19 Aki erősen ragaszkodik az igazsághoz, az életre vet; aki pedig a gonoszt
követi, a maga halálára műveli azt.
20 Utálatosak az ÚRnál az álnok szívűek; kedvesek pedig nála, akik útjukban
tökéletesek.
21 Minden erejével sem nyerhet mentséget a gonosz; az igazak magva pedig
megszabadul.
22 Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs
okossága.
23 Az igazak kívánsága csak igazság;
az istentelenek várakozásán pedig Isten haragja van.
24 Van olyan, aki bőven adakozik, és
annál inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja magát az adakozástól, de
szűkölködik.
25 A mással jótevő ember megkövéredik; és aki bőségesen adakozik, még
többet osztogathat.
26 Aki búzáját visszatartja, átkozza azt
a nép; annak fején pedig aki eladja, áldás van.
27 Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez; aki pedig gonoszt keres, önmagára jön az.
28 Aki az ő gazdagságában bízik, elesik; de az igazak kivirágzanak mint
a fa ága.
29 Aki megháborítja a házát, annak
öröksége szél lesz; és a bolond szolgája
lesz a bölcs elméjűnek.
30 Az igaznak gyümölcse élet fája; és
aki másokat tanít, bölcs az.
31 Íme, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen
és a bűnös!
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14
1Kir
12,1-19;
Péld 15,22;

21
Péld 16,5;

23
Zsolt 37,4;

25
Zsolt
112,9;
2Kor 9,9;

27
Zsolt 7,16;
Zsolt 9,16;
Zsolt 10,2;
Zsolt 57,7;
28
Zsolt 1,3-4;
Zsolt
92,13;

31
1Pét
4,17-18;

Példabeszédek 11. 12. 13.
32 Aki szereti a dorgálást, szereti a tu- sonlókat beszél; de a bölcsek nyelve
dományt; aki pedig gyűlöli a fenyíté- orvosság.
ket, oktalan az.
18 Az igazmondó ajak megáll mindörökké; a hazugság nyelve pedig egy
A jók és gonoszok jutalmáról, az as�- szempillantásig.
szonyok állapotáról, a gondolatok és 19 Álnokság van a gonoszt gondolók
beszédek hasznáról, az irgalmasság, se- szívében; a békesség tanácsosaiban perénykedés, igazság, alázatosság, igazmon- dig vigasság.
dás, tökéletesség és ezekkel ellenkező go- 20 Nem vettetik az igaz semmi bántásnoszságok végét mondja el, és a bölcs, igaz ba; az istentelenek pedig nyavalyával
ember állapotát írja le és életet ígér nekik. teljesek.
21 Utálatosak az ÚRnál a hazug beszé1 A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól; dek; akik pedig hűségesen cselekszenek, kedvesek nála.
de a gonosz embert elkárhoztatja.
2 Nem erősödik meg az ember az is- 22 Az eszes ember elfedezi a tudotentelenséggel; az igazak gyökere pe- mányt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.
dig nem mozdul ki.
3 A derék asszony koronája a férjének; 23 A gyorsak keze uralkodik; a rest pede mint a csontjaiban való rothadás, dig adófizető lesz.
24 A férfi elméjében való gyötrelem
olyan a megszégyenítő.
4 Az igazak gondolatai igazak; az is- megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
tentelenek tanácsa csalás.
5 Az istentelenek beszédei vér után le- 25 Feljebbvaló felebarátjánál az igaz;
selkednek; az igazak szája pedig meg- de az istentelenek útja elhiteti őket.
26 Nem süti meg a rest amit vadászaszabadítja azokat.
6 Magukat vesztik el az istentelenek; tával fogott; de a serény ember vagyona becsületes.
az igazak háza pedig megáll.
7 Az értelme szerint dicsérik a férfit; de 27 Az igazság útjában van élet; és az ő
ösvényének útja halhatatlan.
az elfordult elméjű utálatos lesz.
8 Jobb aki kevésre tartja magát és szolAz engedelmeseknek, jóknak, mértékgája van, mint aki felmagasztalja maleteseknek, szorgalmasaknak, igazgát és étele sincs.
9 Az igaz gondot visel az ő barmának mondóknak, tökéleteseknek ígéreteket tesz.
életére; az istentelenek könyörületes- A gazdagságnak mind a hasznát, mind a
kárát, és annak keresésének módját elmondsége pedig kegyetlen.
10 Aki műveli a földjét, megelégedik ja. A reménység, bölcsesség, igazmondás,
eledellel; aki pedig hiábavalókat kö- és szófogadás hasznát leírja, és a jóknak,
akik az ő gazdagságukat, gyermekeiket, élevet, bolond az.
11 Kívánja az istentelen a gonoszok tüket jól rendezik, jókat ígér és a gonoszoprédáját; de az igaznak gyökere ad kat fenyegeti.
gyümölcsöt.
12 Az ajkak hazugsága alatt gonosz tőr 1 A bölcs fiú enged atyja intésének; de
van; de kimenekedik a nyomorúság- a csúfoló semmi dorgálásnak nem ad
ból az igaz.
helyet.
13 Szája gyümölcséből elégedik meg a 2 A férfi az ő szája gyümölcséből él jóférfi jóval; és a cselekedete fizetését ve- val; a hitetlenek lelke pedig bosszúságszi magának az ember.
tétellel.
14 A bolond útja helyes a maga szeme 3 Aki megőrzi száját, megtartja önelőtt; de aki tanáccsal él, bölcs az.
magát; aki vakmerően felnyitja száját,
15 A bolond haragja azon a napon romlása az annak.
megismertetik; elfedezi pedig a szidal- 4 Kívánsággal felindul a restnek lelke,
mat az eszes ember.
de hiába; a gyorsak lelke pedig meg16 Aki igazán szól, megjelenti az igaz- kövéredik.
ságot; a hamis bizonyság pedig az ál- 5 A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az
nokságot.
istentelen pedig gyűlölségessé tesz és
17 Van olyan, aki a tőrszúrásokhoz ha- megszégyenít.
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12

3
Péld
31,10-29;

6
Zsolt
37,38;
Péld 11,21;
8
Péld 13,7;
9
5Móz 25,4;

12
Péld 10,14;
Péld 18,7;
13
Péld 13,2;
14
Péld 3,7;

16
Péld 14,5;
17
Zsolt 57,5;
Zsolt 59,8;
Péld 16,27;

22
Péld 13,16;
Péld 15,2;
23
Péld 10,4;
24
Péld 15,13;

13

1
Péld 12,14;

Példabeszédek 13. 14.
6
Péld 10,29;
Péld 11,3;
Péld
11,5-6;
7
Péld 12,8;

9
Jób 18,5-6;
Jób 21,17;
Péld 4,18;

11
Péld 10,2;
Péld 20,21;
12
Péld 13,19;
Jn.16,22;

14
Péld 10,11;
Péld 14,27;

16
Péld 12,22;
Péld 15,2;

22
Jób 15,29;
Jób 27,17;
23
Péld 12,10;
24
Péld 23,13;
25
Zsolt
34,10;
Zsolt 37,4;

6 Az igazság megőrzi azt, aki útjában
tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
7 Van, aki hányja gazdagságát, holott
semmije sincs; viszont szegénynek tetteti magát, holott sok vagyona van.
8 Az ember életének váltsága az ő gazdagsága; de a szegény nem hallja a
dorgálást.
9 Az igazak világossága vigassággal
ég; de az istentelenek szövétneke kialszik.
10 Csak háborúság lesz a kevélységből; azoknál pedig akik beveszik a tanácsot, bölcsesség van.
11 A hiábavalóságból keresett vagyon
megfogyatkozik; aki pedig kezével
gyűjt, sokasítja azt.
12 A halogatott reménység beteggé teszi az elmét; de élet fája a megadott kívánság.
13 Az ige megutálója elpusztul; aki pedig féli a parancsolatot, békesség jutalmát veszi.
14 A bölcs tudománya életnek kútfeje,
a halál tőrének eltávoztatására.
15 Jó előmenetelt ad a kegyelem; a hitetlenek útja pedig kemény.
16 Minden eszes bölcsességgel cselekszik; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
17 Az istentelen követ bajba esik; a hűséges követ pedig gyógyulás.
18 Szegénység és gyalázat lesz azon
aki elvonja magát a tudománytól; aki
pedig megfogadja a dorgálást, tisztelik.
19 A megnyert kívánság gyönyörűséges a léleknek; és utálatosság a bolondoknak eltávozni a gonosztól.
20 Aki a bölcsekkel jár, bölcsebb lesz;
aki pedig társul adja magát a bolondokhoz, gonoszabb lesz.
21 A bűnösöket követi a gonosz; az
igazakat pedig körülveszi a jó.
22 A jó ember örökséget hagy unokáinak; a bűnös gazdagsága pedig az igaz
számára van eltéve.
23 Bő étele lesz a szegényeknek az új
törésen; de van olyan, aki tunyasággal
emészti meg magát.
24 Aki megtartóztatja a vesszejét, gyűlöli a fiát; aki pedig szereti azt, idején
bölcsességre tanítja azt.
25 Az igaz, az ő kívánsága megelége-

déséig eszik; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.

14

Az asszonyok feladatát írja le, az
igazságnak, mértékletességnek, szorgalomnak, bölcsességnek, a házuk igazgatásának, az emberekhez való kedvességnek,
és az élet bölcs rendelését. A személyválogatást kárhoztatja, a munkát, bölcsességet, igazmondást, az Istenfélelmet ajánlja.
A város ékességéről, a polgárok egymáshoz
való emberségéről, és az igazságról is szól.
1 A bölcs asszony építi a maga házát;
a bolond pedig saját kezével rontja le
azt.
2 Aki igazán jár, féli az URat; aki pedig
elfordult az ő útjaiban, megutálja őt.
3 A bolond szájában kevélység pálcája van; a bölcsek beszéde pedig megtartja őket.
4 Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabona bősége pedig az ökör
erejétől van.
5 A hűséges tanú nem hazudik; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát ki
szájából.
6 A csúfoló keresi a bölcsességet, és
nincs; a tudomány pedig könnyű az
eszesnek.
7 Menj el a bolond férfi elől; és akiről
tudod, hogy nincs benne a tudomány
beszéde.
8 Az eszes bölcsessége az ő útjának
megértése; a bolondok bolondsága pedig csalás.
9 A bolondok megcsúfolják a bűnt; de
az igazak között jóakarat van.
10 A szív tudja az ő lelke keserűségét,
és az ő örömében az idegen nem részes.
11 Az istentelenek háza elvész; de az
igazak sátra felvirágzik.
12 Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, melynek vége a halálra menő út.
13 Nevetés közben is fáj a szív; és végül az öröm szomorúságra fordul.
14 Az útjaiból elégszik meg az elfordult elméjű; a jó férfi pedig eltávozik
ennek társaságától.
15 A bolond minden dolognak hisz; az
eszes pedig vigyáz a maga járására.
16 A bölcs félve eltávozik a gonosztól;
a bolond pedig beleviszi magát és elbizakodott.
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2
Jób 12,4;

5
2Móz 23,1;
Péld 12,16;

12
Péld 16,25;
13
Péld 5,4;
14
Péld 1,31;

Példabeszédek 14. 15.

20
Péld 19,4;
Péld 19,7;

22
Lk 6,38;

25
ApCsel
20,26-27;
1Tim 4,1-3;

27
Péld 10,11;
Péld 13,14;

31
Péld 14,21;
Péld 17,5;

33
Péld 10,14;
Péld 12,22;
Péld 13,16;

17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik; és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.
18 Az esztelenek a bolondságot bírják
örökség szerint; az eszesek pedig a tudomány koszorúját fonják.
19 Meghajtják magukat a gonoszok a
jók előtt, és a hamisak az igaz kapujánál.
20 Még felebarátjánál is utálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
21 Aki megutálja felebarátját, vétkezik;
aki pedig kegyelmességet cselekszik a
szegényekkel, boldog az!
22 Nemde tévelyegnek, akik gonoszra
törekszenek? kegyelem pedig és igazság a jóra törekvőknek.
23 Minden munkából nyereség van; de
az ajkak beszédéből csak szűkölködés.
24 A bölcseknek ékességük az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága
pedig csak bolondság.
25 Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; az álnok pedig hazugságokat szól.
26 Az ÚR félelmében erős a bizodalom, és az Ő fiainak lesz menedéke.
27 Az ÚR félelme az élet kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
28 A nép sokasága a király dicsősége; a
nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.
29 A haragra késedelmes bővölködik
értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, az bolondságot szerez.
30 A tiszta szív a hústest élete; az irigység pedig a csontok rothadása.
31 Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; az pedig
tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn.
32 Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
33 Az eszes elméjében nyugszik a bölcsesség; ami pedig a tudatlanokban
van, hamar megismerteti magát.
34 Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig a népek gyalázatára van.
35 A királynak jóakarata van az eszes
szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.

tanításának haszontalanságát, a haragnak,
restségnek, bolondságnak, kevélységnek,
fösvénységnek és az ember Isten ellen való
vakmerőségének, engedetlenségének kárát
megmondja, ellenben milyen jó követi azokat, akik különbül viselik magukat.

1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd
pedig haragot támaszt.
2 A bölcsek nyelve jó tudományt beszél; a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki.
3 Az ÚR szemei ott vannak minden helyen, nézve a jókat és gonoszokat.
4 A nyelv épsége élet fája; az abban
való gonoszság pedig a szellem gyötrelme.
5 A bolond megutálja atyja tanítását;
aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen
eszes.
6 Az igaz házában nagy kincs van; az
istentelen gazdagsága pedig megháborítja az ő házát.
7 A bölcsek ajkai tudományt hintenek;
de a bolondok elméje távol van a jótól.
8 Az istentelenek áldozata gyűlölséges
az ÚRnak; az igazak könyörgése pedig
kedves neki.
9 Az istentelen útja utálat az ÚRnál;
azt pedig szereti, aki az igazságot követi.
10 A dorgálás gonosznak látszik annak,
aki útját elhagyja; aki gyűlöli a fenyítéket, meghal.
11 A sír és a pokol az ÚR előtt vannak;
mennyivel inkább az emberek szíve.
12 Nem szereti a csúfoló a feddést, és
nem megy a bölcsekhez.
13 A vidám elme megvidámítja az arcot; de a szív bánata miatt megszomorodik a szellem.
14 Az eszes elméje keresi a tudományt;
a tudatlanok szája pedig bolondságot
legel.
15 A szegénynek minden napjai nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van.
16 Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint
a temérdek kincs, ahol háborúság van.
17 Jobb a paréj étele, ahol szeretet van,
mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölség van.
18 A haragos férfi háborúságot szerez;
Szól az emberek közti beszédről, és a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háannak hasznáról és káráról. Az Isten borgást.
ítélete a jók és gonoszok felől. A bolondok
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1
Péld 25,15;
2
Péld 12,22;
Péld 13,16;
Péld 15,28;
3
Jób 34,21;
Péld 5,21;
Jer 16,17;
Jer 32,19;
4
Péld 12,17;
Péld 13,14;

8
Péld 21,27;
Péld 28,9;
Ésa 1,11;
Jer 6,20;
Ámós 5,21;
11
2Krón 6,30;
Jób 26,6;
Zsolt 7,10;
Zsolt
44,22;
Jer 17,9-10;
Jn 2,24-25;
Jn 21,17;
ApCsel
1,24;
13
Péld 17,22;
Péld 18,14;

16
Zsolt 37,16;
Péld 16,8;
17
Péld 17,1;
18
Péld 28,25;
Péld 29,22;

Példabeszédek 15. 16.
20
Péld 10,1;
21
Péld 10,23;
Péld 14,9;
22
Péld 11,14;

25
Péld
2,21-22;
Péld 12,6;
Péld 14,11;
26
Péld 6,18;
27
Péld 1,19;

29
Zsolt 10,17;
Zsolt
34,18;
Zsolt
145,18-19;
30
Péld 25,25;

33
Péld 1,7;
Péld 9,10;
Péld 18,12;

19 A rest útja olyan, mint a tövises sövény; az igazak útja pedig egyenes.
20 A bölcs fiú örvendezteti atyját; a bolond ember pedig megutálja anyját.
21 A bolondság öröme az esztelennek;
de az értelmes férfi igazán jár.
22 Hiábavalók lesznek a gondolatok,
mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában megállnak.
23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd,
óh mely igen jó!
24 Az élet útja felfelé van az értelmes
ember számára, hogy eltávozzon a pokoltól, mely lefelé van.
25 A kevélyek házát kiszaggatja az
ÚR; az özvegy határát pedig megerősíti.
26 Utálatosak az ÚRnak a gonoszok
gondolatai; de kedvesek a tiszták beszédei.
27 Megháborítja az ő házát, aki a telhetetlenséget követi; aki pedig gyűlöli az
ajándékokat, él az.
28 Az igaz elméje meggondolja, mit
szóljon; az istentelenek szája pedig
ontja a gonoszt.
29 Messze van az ÚR az istentelenektől; az igazak könyörgését pedig meghallgatja.
30 A szemek világa megvidámítja a
szívet; a jó hírnév megerősíti a csontokat.
31 Amely fül hallgatja az élet dorgálását, a bölcsek között lakik.
32 Aki elvonja magát a tanítástól, megutálja a lelkét; aki pedig hallgatja a feddést, az birtokolja a lelkét.
33 Az ÚR félelme a bölcsesség tudománya; és a tisztesség előtt jár az alázatosság.

16
1
Péld 16,9;
Péld 19,21;
Péld 20,24;
Jer 10,23;
2
Péld 21,2;

Az Isten különös gondviseléséről
szól. Az istenfélőknek az Isten kegyelmét, a kevélyeknek pedig a haragját
hirdeti. A királyokat is inti az igazságra. A bölcsesség és igazság hasznát megmondja. A vénember becsülését ajánlja,
sok más jóságos dolgokkal együtt. Utoljára azt mondja meg, hogy e világon minden
Isten akarata szerint lesz.

1 Az embernél vannak az elme gondolatai; de az ÚRtól van a nyelv felelete.
2 Minden útjaiban tisztának látszik az

ember a maga szemei előtt; de aki a
szellemeket vizsgálja, az ÚR az!
3 Bízd az ÚRra a dolgaidat, és a gondolataid végbemennek.
4 Magáért cselekedett az ÚR mindeneket; az istentelent is a büntetés napjára rendelte.
5 Utálatos az ÚRnak mindenki, aki elméjében felfuvalkodott, minden erejével sem éri el, hogy meg ne büntessék.
6 Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az ÚR félelméért
távozz el a gonosztól.
7 Mikor jóakarattal van az ÚR valakinek az útjaihoz, még annak ellenségeit
is jóakaróivá teszi.
8 Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdagság hamissággal.
9 Az ember elméje gondolja meg az ő
útját, de az ÚR igazgatja annak járását.
10 Isteni szó legyen a király ajkain, az
ítéletben ne szóljon hamisságot az ő
szája.
11 Az ÚRé az igaz mérték és mérőserpenyő, az Ő műve minden mérőkő.
12 Utálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni, mert igazsággal
erősíttetik meg a királyi szék.
13 Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szeresse a király.
14 A király felgerjedt haragja olyan,
mint a halál követe, de a bölcs férfi leszállítja azt.
15 A király vidám arcában élet van, jóakarata olyan, mint a tavaszi eső fellege.
16 Bölcsességet szerezni mennyivel
jobb az aranynál; és eszességet szerezni kívánatosabb az ezüstnél!
17 Az igazak országútja eltávozás a
gonosztól; megtartja magát az, aki
megőrzi az ő útját.
18 A megromlás előtt kevélység jár, és
az eset előtt felfuvalkodott szellem.
19 Jobb alázatos szellemmel lenni a
szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.
20 Aki jól meggondol minden dolgot,
jót nyer; és aki bízik az ÚRban, óh milyen boldog az!
21 Aki elméjében bölcs, értelmesnek
hívják; a beszéd édessége pedig a tudományt növeli.
22 Életnek kútfeje az értelem annak,
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3
Zsolt 37,5;
Zsolt
55,23;
Mt 6,25;
Lk 12,22;
1Pét 5,7;
4
Jób 21,30;
5
Péld 6,17;
Péld 8,13;
Péld 11,21;

8
Zsolt 37,16;
Péld 15,16;

11
3Móz
19,36;
5Móz
25,13;
Péld 11,1;
Péld 20,10;
Péld 20,23;
14
Péld 19,12;
Péld 20,2;
15
Péld 19,12;
16
Jób 28,15;
Zsolt
19,11;
Zsolt
119,72;
Péld
3,14-15;
Péld 8,11;
Péld 8,19;
18
Péld 11,2;
Péld 17,19;
19
Ésa 57,15;
20
Zsolt 2,12;
Zsolt 34,9;
Zsolt
125,1;
Ésa 30,18;
Jer 17,7;
22
Péld 13,14;

Példabeszédek 16. 17.

25
Péld 14,12;

27
Péld 12,17;
28
Péld 15,18;
Péld 26,21;
Péld 29,22;
30
Péld
6,13-14;

aki bírja azt; de a bolondok tudománya bolondság.
23 A bölcs elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain sokasítja a
tudományt.
24 Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a csontoknak.
25 Van olyan út, amely igaznak látszik
az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja.
26 A munkálkodó ember magának
munkálkodik, mert az ő szája kényszeríti őt.
27 Az álnok ember kiássa a gonoszt, és
az ő ajkain mintegy égő tűz van.
28 A gonosz ember versengést szerez,
és a susárló elválasztja a jó barátokat.
29 Az álnok ember elhiteti felebarátját,
hogy ne jó úton vigye őt.
30 Aki hunyorgat szemeivel, mikor álnokságot gondol, és tétovázó beszédében, megcselekszi a gonoszságot.
31 Igen szép ékes korona a vénség, az
igazság útjában található.
32 Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki
uralkodik a maga indulatán, annál aki
várost vesz be.
33 Az ember keblébe vettetnek be a sorsok; de az ÚRtól van annak minden
ítélete.

17

Azt mondja, hogy a békesség jobb a
háborúságnál. A szegények megutálását kárhoztatja. A vénember ékességét, a
bolond bolondságát, a hálátlan büntetését
írja meg.

1
Péld 15,17;

3
Péld 27,21;
Jer 17,10;

5
Péld 14,31;

1 Jobb a száraz falat, mellyel csendesség van, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.
2 Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak közt részt
vesz az örökségből.
3 Az olvasztótégely az ezüstöt, és a kemence az aranyat, a szíveket pedig az
ÚR próbálja meg.
4 A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre; a hazug hallgat a gonosz nyelvre.
5 Aki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; aki más
nyomorúságában gyönyörködik, nem
lesz büntetlen!
6 A vének ékessége az unokák, és a
fiak ékessége az atyák.
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7 Kedvetlen a bolondnak az ékes beszéd, még kevésbé a tisztességesnek a
hazug beszéd.
8 Drágakő az ajándék elfogadója szemei előtt, valamit akar, abban kedve
telik.
9 Aki más vétkét elfedezi, a szeretetet
keresi; aki pedig ismételten előhoz egy
dolgot, elszakítja egymástól a barátokat is.
10 Foganatosabb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot
százszor is.
11 Csak ellenkezést keres a gonosz, végül kegyetlen követet bocsátanak ellene.
12 Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában.
13 Aki gonosszal fizet a jóért, annak
házától nem távozik el a gonosz.
14 Mint aki árvizet szabadít el, olyan
a háborúság kezdete, azért mielőtt kihatna, hagyd el a versengést.
15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és
kárhoztatja az igazat, egyaránt utálatos az ÚRnak mind a kettő.
16 Miért van a gazdagság a bolond kezében? holott a bölcsesség megszerzésére nincs neki elméje.
17 Minden időben szeret aki igaz barát, és a testvér a nyomorúság idején
születik.
18 Értelmetlen ember az aki kezét adja,
kezességet fogadva barátja előtt.
19 Szereti a gonoszt, aki szereti a háborúságot; aki magasítja kapuját, romlást keres.
20 Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és aki az ő nyelvével gonosz,
nyomorúságba esik.
21 Aki bolondot szül, bánatra szüli magának; és nem örül a bolond atyja.
22 A vidám elme jó orvosságul szolgál;
a szomorú szellem pedig megszárítja a
csontokat.
23 Az istentelen elveszi a kebelből kivett ajándékot, hogy a törvény útját elfordítsa.
24 Az eszes arcából kitűnik a bölcsesség; a bolond szemei pedig a föld végéig kalandoznak.
25 Búsulása az ő atyjának a bolond fiú,
és az ő szülőjének keserűsége.
26 Még megbírságolni sem jó az iga-

13
5Móz
32,35;
Péld 20,22;
Péld 24,29;
Róm 12,17;
1Thessz
5,15;
1Pét 3,9;
14
Péld 20,3;
15
2Móz 23,7;
Péld 24,24;
Ésa 5,23;

19
Péld 16,18;

22
Péld 15,13;

24
Préd 2,14;
Préd 8,1;
25
Péld 10,1;
Péld 15,20;
Péld 19,13;

Példabeszédek 17. 18. 19.
zat; sem igazságáért megverni a tisztességest.
27 Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember; és aki higgadt szellemű, az
értelmes férfi.
28 Még a bolondot is bölcsnek ítélik
amikor hallgat, eszesnek, amikor bezárja ajkait.

18

Ebben a részben meg van írva a bolondság és a bölcsesség haszna,
az ítéletben való igazság és bölcsesség, a
susárlók és restek kára. Az Istenben való
bizalom haszna. A gazdagságban való bizalom, és a vakmerőség gyümölcse. A békességes szenvedésnek, bölcsességnek, az
emberek nyelvének mértékletességének és a
jó asszonyoknak haszna, a barátság szüksége.

5
3Móz
19,15;
5Móz 1,17;
5Móz
16,19;
Péld 24,23;
7
Péld 10,14;
Péld 12,13;
Péld 13,3;
8
Péld 26,22;
10
2Sám
22,51;
Zsolt 18,3;
Zsolt 61,4;
Péld 29,25;
11
Péld 10,15;
12
Péld 11,2;
Péld 15,33;
Péld 16,18;

1 A maga kívánsága után megy az
agyas ember, mindenbe belekeveri
magát.
2 Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, amelyek az ő
elméjében vannak.
3 Mikor eljön az istentelen, eljön a
megutálás, és a szidalmazóval a gyalázat.
4 Mély víz az ember szájának beszéde;
buzgó patak a bölcsesség kútfeje.
5 Nem jó a gonosz személyének kedvezni, hogy elfordítsd az igazat az ítéletben.
6 A bolond beszédei versengést szereznek, és az ő szája ütésekért kiált.
7 A bolondnak szája az ő romlása, és
az ő beszédei az ő életének tőre.
8 A susárló beszédei hízelgők, és azok
áthatják a szív belsejét.
9 Aki lágyan viseli magát az ő dolgában, hasonló a tékozló férfihoz.
10 Erős torony az ÚR neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lesz.
11 A gazdagnak a vagyona az ő erős
városa, és mint a magas kőfal, az ő
gondolata szerint.
12 A megromlás előtt felfuvalkodik az
ember elméje; a tisztesség előtt pedig
alázatosság van.
13 Aki felel valamit, amíg meg nem
hallja, ez bolondság és gyalázatos rá
nézve.
14 A férfi szelleme elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört szellemet ki viseli el?

15 Az eszes elméje tudományt szerez,
és a bölcsek füle értelmet keres.
16 Az ember ajándéka szabad utat szerez neki, és a nagyok arca elé viszi őt.
17 Igaza van annak, aki első a perben, amíg el nem jön az ő peres fele, és
megvizsgálja őt.
18 Megszünteti a versengéseket a sorsvetés, és békességet szerez az erősek
között.
19 A felingerelt atyafi erősebb az erős
városnál; és a versengések olyanok,
mint a vár zárja.
20 A férfi szájának hasznával elégedik
meg az ő hasa; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
21 Mind a halál, mind az élet a nyelv
hatalmában van, és ahogy ki-ki szeret
azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
22 Megnyeri a jót, aki feleséget talál, és
jóakaratot vett az ÚRtól!
23 Alázatos kérést szól a szegény; a
gazdag pedig keményen felel.
24 Az embernek, akinek barátai vannak, tisztelnie kell a barátságot, mert
van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

17
Péld 25,8;

20
Péld 12,14;
Péld 13,2;
21
Péld 21,23;
Jak 3,2;
22
Péld 19,14;

24
Péld 17,17;

19

Ebben a részben Salamon dicséri a
tökéletességet, kárhoztatja a hamis
tanút. A jámbor házastársat az Isten ajándékának mondja. Int az adakozásra és az
irgalmasság cselekedeteire, a gyermekeknek bölcsességgel való tanítására. Ajánlja
az istenfélelmet.
1 Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, aki bolond.
2 A lélek sem jó tudomány nélkül; és
aki csak a lábával siet, hibázik.
3 Az ember bolondsága fordítja el az
ő útját, és az ÚR ellen haragszik az ő
szíve.
4 A gazdagság szaporítja a sok barátot;
a szegénytől pedig elválik a barátja.
5 A hamis tanú nem marad büntetlen, és nem szabadul meg a hazugságok szólója.
6 Sokan hízelegnek a nemes lelkű embernek; és az adakozónak minden ember barátja.
7 A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; ha
sok beszéddel esedezik is, nem hallgatják meg.
8 Aki bölcsességet szerez, szereti az
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1
Péld 28,6;

3
Jak
1,13-15;
4
Péld 14,20;
5
5Móz
19,16;
5Móz
19,19;
Péld 21,28;
7
Péld 14,20;

Példabeszédek 19. 20.
9
Péld 19,5;
10
Péld
30,21-22;

12
Péld 16,14;
Péld 16,15;
Péld 20,2;
13
Péld 10,1;
Péld 15,20;
Péld 17,25;
Péld 21,19;
Péld 27,15;
14
Péld 18,22;
15
Péld 6,9;
Péld 10,4;
Péld 20,13;
16
Péld
3,21-22;
Lk 11,28;
18
Péld 13,24;
Péld 23,13;
Ef 6,4;

21
Jób 23,13;
Zsolt
33,11;
Zsolt
115,3;
Ésa 46,10;
23
Zsolt 34,9;
Péld 10,27;
24
Péld 26,15;
25
Péld 21,11;

életét; aki megőrzi az értelmességet,
jót nyer.
9 A hamis bizonyság nem marad büntetlen; és aki hazugságokat beszél, elvész.
10 Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.
11 Az ember értelme hosszútűrővé teszi őt, és ékességére van elhallgatni a
vétket.
12 Mint az ifjú oroszlán ordítása, olyan
a király haragja; mint a harmat a füvön, az ő jóakarata.
13 Atyjának romlása a bolond fiú; és
mint a szüntelen csepegés az asszony
zsémbelődése.
14 A ház és vagyon atyától való örökség; az értelmes feleség pedig az ÚRtól
van.
15 A restség álomba merít, és a lomha
lélek megéhezik.
16 Aki megtartja a parancsolatot, megtartja magát; aki megutálja útjait, meghal.
17 Kölcsön ad az ÚRnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti neki.
18 Fenyítsd meg a fiadat, amíg van remény felőle; de az ő veszedelmére ne
hajoljon az elméd.
19 A nagy haragú ember büntetést
szenvedjen, ha el is engeded egyszer,
azután ismét büntesd meg.
20 Engedj a tanácsnak, és vedd be az
oktatást, hogy bölcs légy végre.
21 Sok gondolat van az ember elméjében, de csak az ÚR tanácsa áll meg.
22 Amit az embernek leginkább kívánni kell, az irgalmasság az; és jobb a szegény a hazug férfinál.
23 Az ÚR félelme életre visz; és az ilyen
megelégedve él, nem érinti a gonosz.
24 A rest elrejti a kezét keblében, még
a szájához sem viszi azt.
25 Ha megvered a csúfolót, okosabb
bolond lesz; és ha megdorgálod az
eszest, megérti a tudományt.
26 Aki atyját pusztítja és elűzi anyját:
gyalázatos és megszégyenítő fiú az.
27 Szűnj meg fiam az olyan tanítást
hallgatni, amely téged arra visz, hogy a
bölcsesség igéjétől eltévedj.
28 Az álnok bizonyság csúfolja az ítéletet; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.
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29 A csúfolóknak készültek a büntetések; és az ütések a bolondok hátának.

20

Kárhoztatja a részegséget, a harag
felindítását, a restséget, int a versengés felhagyásával, ellenben vádolja a
képmutatókat és akik hamis mértékkel élnek, a hamis gazdagokat és akik atyjukat
vagy anyjukat szidalmazzák. Végül elmondja, hogy a király székét az igazság és
irgalmasság tartja.
1 A bor csúfolóvá tesz, a részegítő ital
háborgóvá, és valaki abba beletéved,
nem bölcs!
2 Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan
a király rettentése; aki haragra ingerli
azt, a maga élete ellen vétkezik.
3 Tisztesség az embernek elmaradni a
versengéstől, valaki pedig bolond, belekeveri magát.
4 A hideg miatt nem szánt a rest, aratáskor koldul, és nincs semmije.
5 Mély víz a férfi elméjében a tanács,
azonban a bölcs ember kimeríti azt.
6 A legtöbb ember jóságát hirdeti, de
hű embert, azt ki találhat?
7 Ha az igaz szüntelen az ő tökéletességében jár, boldogok az ő fiai utána!
8 A király, ha az ő ítélőszékében ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.
9 Ki mondhatná azt: Tiszta a szívem,
tiszta vagyok az én bűnömtől?
10 A kétféle font és a kétféle mérték,
egyaránt utálatos az ÚRnál mind a kettő.
11 A cselekedeteiből ismerteti meg
magát még a gyermek is, ha tiszta-e, és
ha igaz-e az ő cselekedete.
12 A halló fület és a látó szemet, az ÚR
teremtette egyaránt mindkettőt.
13 Ne szeresd az álmot, hogy ne légy
szegény, nyisd fel a szemeidet, és megelégszel kenyérrel.
14 Hitvány, hitvány, azt mondja a
vevő, de mikor elmegy, akkor dicsekedik.
15 Van arany és drágakövek sokasága,
de igen drága eszköz az ékesszólás tudománya.
16 Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
17 Gyönyörűséges az embernek az álnokság kenyere, de azután betelik a
szája kavicsokkal.

2
Péld 16,14;
Péld 19,12;
3
Péld 17,14;

5
Péld 18,4;

8
Péld 20,26;
9
1Kir 8,46;
Jób 14,4;
Zsolt 51,5;
Préd 7,20;
1Ján 1,8;
10
5Móz
25,13;
Péld 11,1;
Péld 20,23;
12
2Móz 4,11;
Zsolt 94,9;
13
Péld 19,15;
15
Péld
3,14-15;
16
Péld 11,15;
Péld 22,27;
Péld 27,13;
17
Péld 9,17;

Példabeszédek 20. 21.
19
Péld 11,13;
Péld 18,8;
20
2Móz 21,17;
3Móz 20,9;
5Móz 27,16;
Mt 15,4;
21
Péld 13,11;
Péld 28,20;
22
5Móz
32,35;
Péld 17,13;
Péld 24,29;
Róm 12,17;
1Thessz
5,15;
1Pét 3,9;
23
Péld 20,10;
24
Jób 31,4;
Zsolt 37,23;
Zsolt
139,2-3;
Jer 10,23;
29
Péld 16,31;
30
Péld 10,13;

18 A gondolatok tanácskozással erősek; és bölcs tanáccsal indíts hadat.
19 Aki rágalmazó, megjelenti a titkot;
és azzal ne barátkozz, aki a beszédével elhitet.
20 Aki atyját vagy anyját megátkozza,
annak a legnagyobb sötétségben alszik
ki a szövétneke.
21 Amely örökséget először siettetnek,
annak vége nem lesz áldott.
22 Ne mondd: bosszút állok rajta!
Várd az URat, és megszabadít téged!
23 Utálatos az ÚRnál a kétféle súly; és
a hamis fontok nem jó dolgok.
24 Az ÚRtól vannak a férfi lépései; az
ember pedig mit ért az ő útjában?
25 Tőr az embernek megenni az Istennek szenteltet, és azután fogadást tenni neki.
26 Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és kereket fordít rájuk.
27 Az ÚR előtt világos az ember szelleme, aki megvizsgálja a szív minden
rejtekét.
28 A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, irgalmasság által erősíti meg az ő székét.
29 Az ifjak ékessége az ő erejük; és a
vének dísze az ősz haj.
30 A kékek és a sebek távoztatják el a
gonoszt, és a belső részekig ható csapások.

21

Salamon megírja ebben a részben,
hogy Isten igazgatja a fejedelmek
szívét, hogy Isten előtt kedvesebb az igazság szeretete az áldozatnál. A hamissággal gyűjtött kincsek elvesznek, hogy a kegyetlenek könyörgését az Isten nem hallgatja meg, és azok áldozata nem kedves az
Isten előtt.

2
Péld 16,2;
3
1Sám
15,22;
Zsolt 50,8;
Zsolt 50,14;
Ésa 1,11;
Ésa 1,16;
Hós 6,6;
5
Péld 10,4;
Péld 13,4;

1 Mint a vizek folyásai, olyan a király
szíve az ÚR kezében, valahová akarja,
oda hajtja azt!
2 Az embernek minden útja igaz a
maga szemei előtt; de az ÚR rostálja a
szíveket.
3 Az igazság és igaz ítélet gyakorlását
inkább szereti az ÚR az áldozatnál.
4 A szem fennhéjázása és az elme kevélysége, az istentelenek szántása,
bűn.
5 A szorgalmasnak igyekezete csak
gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.

6 A hamisság nyelvével gyűjtött kincs
elveszett hiábavalóság, akik azt keresik, a halált keresik.
7 Az istentelenek zsákmánya elveszti őket, mert nem akartak igaz ítéletet
cselekedni.
8 Tekervényes a bűnös ember útja; a
tisztának pedig igaz a cselekedete.
9 Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.
10 Az istentelen lelke gonoszt kíván, és
az ő szeme előtt nem kedves a felebarátja.
11 Mikor a csúfolót büntetik, bölcsebb
lesz a tudatlan; mikor pedig a bölcset
oktatják, ő eszébe veszi a tudományt.
12 Oktatja az igazat az istentelen házánál, mert az Isten gonoszságukért veszti el a gonoszokat.
13 Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de nem hallgatják meg.
14 A titkon adott ajándék elfordítja a
haragot, és a kebelben való ajándék a
harag kemény búsulását.
15 Vigasság az igaznak igazat cselekedni, de bánat a hamisság cselekedőinek.
16 Az ember, aki eltévelyedik az értelem útjáról, az élet nélkül valók gyülekezetében marad.
17 Szűkölködő ember lesz, aki az örömöt szereti; aki szereti a bort és az
olajat, nem lesz gazdag!
18 Az igazért váltságdíj az istentelen,
és az igazak helyett a hitetlent büntetik meg.
19 Jobb a puszta földjén lakni, mint a
feddődő és haragos asszonnyal.
20 Kívánatos kincs és kenet van a bölcs
házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt.
21 Aki az igazságot és az irgalmasságot követi, életet, igazságot és tisztességet nyer.
22 A hatalmasok városába felmegy a
bölcs, és lerontja az ő bizalmuk erejét.
23 Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
24 Kevély, versengő és csúfoló annak
neve, aki haragjában kevélységet cselekszik.
25 A rest kívánsága megemészti őt,
mert az ő kezei nem akarnak dolgozni,
26 Egész nap kívánság gyötri; az igaz
pedig ad, és nem tartóztatja meg adományát.
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6
Péld 10,2;
Péld 10,4;
Péld 13,11;

9
Péld 21,19;
Péld 25,24;
Péld 27,15;

11
Péld 19,25;

14
Péld 17,8;
Péld 18,16;

18
Péld 11,8;
19
Péld 21,9;
Péld 25,24;

23
Péld 18,21;

26
Zsolt 37,26;

Példabeszédek 21. 22. 23.
27
Péld 15,8;
Ésa 1,13;
Jer 6,20;
Ámós 5,21;
28
Péld 19,5;
Péld 19,9;
31
Zsolt 33,17;

27 Az istentelenek áldozata utálatos,
kivált mikor gonosz tettért viszi.
28 A hazug bizonyság elvész; aki pedig jól figyel, örökké szól.
29 Megkeményíti az arcát az istentelen ember; az igaz pedig jól rendeli az
ő útját.
30 Nincs bölcsesség, és nincs értelem,
és nincs tanács az ÚR ellen.
31 Készítik a lovat az ütközet napjára,
de az ÚRé a megtartás!

22

Salamon ebben a részben a jó hírnevet, az istenfélelmet, az irgalmasság
tetteit, a bölcsességet, az Istenben való bizalmat ajánlja. Kárhoztatja a restséget, a
szegényeken való kegyetlenséget és azokat,
akik vakmerően kezessé kötelezik magukat.

2
Péld 29,13;
3
Péld 27,12;

8
Jób 4,8;
Hós 10,13;
9
2Kor 9,6;

11
Zsolt 101,6;
13
Péld 26,13;
14
Péld 2,16;
Péld 5,3;
Péld 7,5;
Péld 23,27;

1 Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál.
2 A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az ÚR szerzi.
3 Az eszes megértve a gonoszt, elrejti magát; a bolondok pedig beleesve
nyomorgattatnak.
4 Az alázatosságnak, és az ÚR félelmének vége gazdagság, tisztesség és élet.
5 Tövisek és tőrök vannak a gonosz útjában, aki megőrzi a maga lelkét, távol
jár azoktól.
6 Tanítsd a gyermeket az ő útjának
módja szerint, még mikor megvénül
is, el nem távozik attól.
7 A gazdag uralkodik a szegényeken,
és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
8 Aki álnokságot vet, nyomorúságot
arat, és az ő haragjának vesszeje megtörik.
9 Az irgalmas szemű ember áldott
lesz, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
10 Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszűnik a patvarkodás
és a szidalmazás.
11 Aki szereti a szív tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
12 Az ÚR szemei megőrzik a tudományt, a hitetlen útját pedig felforgatja.
13 A rest azt mondja: oroszlán van ott
kinn, az utcák közepén megölnének.
14 Mély verem az idegen asszonyok
szája, akit utál az ÚR, oda esik.
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15 A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a tanítás vesszeje messze
űzi azt tőle.
16 Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa vagyonát, és aki ad a gazdagnak: végül szűkölködésre jut.
17 Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcsek
beszédeit, és elméddel az én tudományomra figyelj,
18 Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, legyenek
együtt állandók a te ajkaidon!
19 Hogy az ÚRban legyen a te bizalmad, és amire tanítottalak ma téged, te
is cselekedd meg.
20 Nem írtam-e neked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
21 Hogy tudtodra adjam neked az
igazság beszédeinek bizonyos voltát:
hogy igaz beszédet vigyél válaszul elküldőidnek.
22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény, és meg ne rontsd a nyomorultat
a kapuban,
23 Mert az ÚR forgatja azok ügyét, és
lelkük kirablóit elragadja.
24 Ne tarts barátságot a haragossal, és
a dühösködővel ne menj,
25 Hogy el ne tanuld az ő útjait, és tőrt
ne keress önmagadnak.
26 Ne légy azok közül való, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek.
27 Ha nincs neked miből megadnod,
elveszi az ágyadat is alólad.
28 Ne bontsd el a régi határt, melyet
elődeid csináltak.
29 Láttál-e az ő dolgában szorgalmas
embert? A királyok előtt áll, nem marad meg az alsórendűek között.

23

Megtanít arra, hogy hogyan viselkedjen az ember a fejedelem asztalánál. Tiltja a telhetetlenséget, az irigykedő asztalánál az evést, és a bolonddal
a nyájaskodást, a tobzódást, részegséget,
a paráznákkal való barátságot. Ajánlja a
bölcsességet, és az engedelmességet szülőhöz.

1 Mikor leülsz enni az uralkodóval,
szorgalmasan vigyázz rá mi van előtted.
2 Mert kést vernél a torkodba, ha mértéktelen lennél.

15
Péld 13,24;
Péld 19,18;
Péld 23,14;
Péld 29,15;
Péld 29,17;
16
Péld 14,31;
Péld 17,5;

22
2Móz 23,6;
Jób 31,13;
Zsolt
82,3-4;
Zak 7,10;
23
2Móz
22,22-23;
Zsolt 10,18;

26
Péld 6,1-5;
Péld 11,15;
27
Péld 20,16;
28
5Móz
19,14;
5Móz 27,17;
Péld 23,10;

Példabeszédek 23. 24.

9
Péld 9,8;
Mt 7,6;
10
Péld 22,28;

13
Péld 13,24;
Péld 19,18;
Péld 22,15;
Péld 29,15;
Péld 29,17;

17
Zsolt 37,1;
Péld 24,1;
18
Péld 24,14;
20
Ésa 5,22;
Lk 21,34;
Róm 13,13;
Ef 5,18;
22
Péld 1,8;
23
Péld 4,7;
24
Péld 10,1;
Péld 15,20;

3 Ne kívánd az ő csemegéit, mert ezek
hazug étkek.
4 Ne fáraszd magad abban, hogy meggazdagodj, az ilyen testi eszességedtől
szűnj meg.
5 Vagy szemeidet veted azokra? holott azok semmik, mert olyan szárnyaik vannak, mint a sasnak, és hamar elrepülnek az ég felé!
6 Ne egyél az irigy szemű étkéből, és
ne kívánd az ő csemegéit,
7 Mert ahogy a szívében becsül téged,
olyan ő: egyél és igyál, azt mondja neked, de azért nem jó akarattal van hozzád.
8 A falatodat, amelyet megettél, kihányod, és az ékes beszédeidet csak hiába vesztegeted.
9 A bolond hallására ne szólj, mert
megutálja a beszédeid bölcsességét.
10 Ne mozdítsd meg a régi határt, és az
árvák mezeibe ne kapj;
11 Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyüket ellened!
12 Add az elmédet a bölcsességre, és a
füleidet a bölcs beszédekre.
13 Ne vond el a gyermektől a fenyítést; ha vesszővel vered meg őt, nem
hal meg.
14 Te vesszővel vered meg őt: és kiragadod a lelkét a pokolból.
15 Szerelmes fiam, ha bölcs lesz az elméd, az én lelkem is örvendez.
16 És vigadoznak az én veséim, ajkaid
igazmondásán.
17 Ne kövesse szíved a bűnösöket, hanem az URat félőket egész nap,
18 Mert ennek bizonyos vége van, várakozásod meg nem csalatkozik.
19 Hallgass engem, fiam, hogy bölcs
légy, és ezen az úton járasd a szíved.
20 Ne légy azok közül való akik borral dőzsölnek, azok közül akik hússal
tobzódnak.
21 Mert a részeges és tobzódó szegény
lesz, és rongyokba öltöztet az alvás.
22 Hallgasd atyádat aki nemzett téged;
és meg ne utáld anyádat mikor megvénül.
23 Szerezz igazságot, és el ne add a
bölcsességet, erkölcsöt és eszességet.
24 Igen örül az igaznak atyja, és a
bölcsnek szülője örvendezik annak.
25 Vigadjon a te atyád és a te anyád, és
örvendezzen a te szülőd.

26 Add nekem fiam a te szívedet, és a
te szemeid őrizzék meg az én útjaimat.
27 Mert mély verem a tisztátalan as�szony, és szoros kút az idegen as�szony.
28 És az mint a tolvaj leselkedik, és az
emberek közt megfogja a hitetleneket.
29 Kinek jaj? kinek óhajtás? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemek veressége?
30 A bornál mulatóknak, akik mennek
a jó bor kutatására.
31 Ne nézd a bort mikor vörös, hogy
mutatja a színét a pohárban, és mikor a
pohárban mozog,
32 Végül mint a kígyó megmar, és
mint a mérges kígyó megcsíp.
33 Szemeid nézik az idegen asszonyt,
és a te elméd gonoszságot gondol,
34 És olyan leszel mint aki a tenger közepében fekszik, és aki az árbocfa tetején fekszik.
35 Mikor ütöttek engem, azt mondod, nem fájt; mikor vertek, nem éreztem! Mihelyt felkelek, elmegyek, ismét
megkeresem azt.

27
Péld 22,14;

30
Ésa 5,11;
Ésa 5,22;

24

Salamon ebben a részben azt tanítja, hogy a gonoszok társaságától távozzon el az ember, a bölcsességet keresse, könyörületes legyen, Isten és a fejedelmek tiszteletére, a bosszúállás elhagyására;
és utoljára a rest ember állapotát írja meg.
1 Ne irigykedj a gonosztevőkre, se ne
kívánj azokkal lenni,
2 Mert pusztítást gondol az ő szívük,
és hamisságot szólnak az ő ajkaik.
3 Bölcsesség által épül a ház, és értelemmel erősítik meg.
4 És tudomány által telnek meg a kamrák minden drága és gyönyörűséges
gazdagsággal.
5 A bölcs férfi erős, és a tudós ember
nagy erejű.
6 Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz
hadat hasznodra; és a megmaradás a
tanácsosok sokasága által van.
7 Igen magas a bolondnak a bölcsesség; a köztereken nem nyitja meg az ő
száját.
8 Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt
cselekedjen, azt cselszövőnek hívják.
9 A bolond dolog gondolása bűn; és a
rágalmazó utálatos az emberek között.
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Zsolt 37,1;
Péld 3,31;
Péld 23,17;
2
Zsolt 10,7;

5
Péld 21,22;
6
Péld 11,14;
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Lk 14,31;
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Zsolt 82,4;
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Róm 2,6;
Jel 22,12;

14
Zsolt
19,11;
Zsolt
119,103;
Péld 23,18;

16
Jób 5,19;
Zsolt
34,19;
Ámós 5,2;
Ámós 8,14;
17
Jób 31,29;
Péld 17,5;
19
Zsolt 37,1;
Zsolt 73,3;
Péld 3,31;
Péld 23,17;
Péld 24,1;
20
Jób 18,5-6;
Péld 13,9;
Péld 20,20;
23
2Móz 23,3;
2Móz 23,6;
3Móz
19,15;
5Móz 1,17;
5Móz
16,19;
Péld 18,5;
Péld 28,21;
Jn 7,24;
Jak 2,1;
24
Péld 17,15;
Ésa 5,23;

29
Róm 12,17;
Róm 12,19;

10 Ha lágyan viselted magad a nyomorúság idején: erősséged erőtlen lesz.
11 Szabadítsd meg a halálra vitetteket;
és a megöletésre menőktől megtartóztatnád-e magad?
12 Ha azt mondanád: íme ezt nem tudtuk; nemde, aki vizsgálja a szíveket, Ő
érti, és aki őrzi a te lelkedet, Ő tudja?
és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
13 Egyél fiam mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek,
14 Ilyen lesz a bölcsesség a te lelkednek, ha megtalálod azt, és jutalmad
lesz neked, és a te reménységed el nem
vész!
15 Ne leselkedj, óh te istentelen, az
igaz háza ellen, ne pusztítsd el az ő
ágyasházát!
16 Mert ha hétszer esik is el az igaz,
ugyan felkel azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
17 Mikor elesik a te ellenséged: ne
örülj, és mikor megütközik: ne vigadjon a te szíved,
18 Hogy az ÚR meg ne lássa, és gonosz
ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa
arról az Ő haragját terád.
19 Ne gerjedj haragra a gonosztevők
ellen, ne irigykedj az istentelenekre,
20 Mert a gonosznak nem lesz jó vége,
az istentelenek szövétneke kialszik.
21 Féld az URat fiam, és a királyt; a
pártütők közé ne keveredj,
22 Mert hirtelenséggel feltámad az ő
nyomorúságuk, és e két rendbeliek
büntetését ki tudja?
23 Ezek is a bölcsek szavai. Az ítéletben
nem jó személyt válogatni.
24 Aki azt mondja az istentelennek:
igaz vagy, ezt megátkozzák a népek,
megutálják a nemzetek.
25 Akik pedig megfeddik a bűnöst,
azoknak gyönyörűségükre lesz, és jó
áldás száll rájuk!
26 Ajkait csókolgatják annak, aki igaz
beszédekkel felel.
27 Igazgasd el kívül a te dolgodat, és
készítsd elő a te meződben, azután
építsd a házad.
28 Ne légy bizonyság ok nélkül felebarátod ellen, vagy ámítanál-e valakit a te
ajkaiddal?
29 Ne mondd ezt: ahogyan velem cselekedett, úgy cselekszem vele; megfi652

zetek az embernek a cselekedete szerint.
30 Elmentem a rest ember mezejénél,
és az esztelen szőlője mellett.
31 És íme mindenütt felverte a tövis, és
színét elfedte a gyom, és kőkerítése elromlott volt.
32 Melyet látva gondolkodtam, és nézve, ezt a tanulságot vettem abból:
33 Egy kis álom, egy kis szunnyadás,
egy kis kézösszetevés az alvásra,
34 És így jön el mint az úton járó a te
szegénységed, és a te szükséged mint
a pajzsos férfi.

32
Péld
6,10-11;

25

Salamon ebben a részben elmondja,
hogy noha Isten tisztességére van
eltitkolni azokat, melyek titkon vannak,
mégis a király tisztje minden dolgot megtudakolni. Inti a királyt, hogy a gonosztevő
embereket büntesse meg. Megtiltja a kérkedést, versengést, a titkok megjelentését, a
hamis tanúságot. Utoljára szép hasonlattal int arra, hogy jót tegyünk, és minden
segítséget adjunk meg azoknak, akik gyűlölnek minket.

1 Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek
Ezékiásnak, Júda királyának emberei.
2 Az Isten tisztességére van a dolgot
eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
3 Az ég magassága, a föld mélysége, és
a királyok szíve kikutathatatlan.
4 Távolítsd el az ezüstből a salakot, és
edény lesz abból az ötvösnek:
5 Távolítsd el a bűnöst a király elől, és
az ő széke megerősödik igazsággal.
6 Ne dicsekedj a király előtt, és ne állj a
nagyok helyére;
7 Mert jobb, ha azt mondják neked:
gyere ide fel, mint levettetned a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid.
8 Ne indulj fel hirtelen a versengésre,
hogy valami illetlen dolgot cselekedj
azután, mikor gyalázattal illet téged a
felebarátod.
9 Végezd el az ügyedet felebarátoddal,
de másnak a titkát meg ne jelentsd,
10 Hogy ne gyalázzon téged aki hallja;
és a te gyalázatod el ne múljon.
11 Mint az aranyalma ezüsttányéron:
olyan a helyén mondott ige!
12 Mint az aranyfüggő és színarany

2
Róm 11,33;

5
Péld 20,8;
Péld 20,28;

7
Lk 14,7-9;
8
Péld 18,18;

Példabeszédek 25. 26.
13
Péld 13,17;

15
Péld 15,1;
Péld 16,14;

18
Zsolt 11,2;
Zsolt 57,5;
Zsolt 59,8;
Zsolt
120,4;
Péld 12,18;
20
Róm 12,15;

21
2Móz
23,4-5;
Róm 12,20;

24
Péld 21,9;
Péld 21,19;

28
Péld 16,32;

ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
13 Mint a havas hideg az aratás idején:
olyan a hű követ azoknak akik őt elbocsátják, mert megvidámítja urainak
lelkét.
14 Mint a felhő és szél, melyekben
nincs eső: olyan a férfi aki hamis ajándékkal kérkedik.
15 Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a
csontot.
16 Ha mézet találsz, egyél amennyi
elég neked, de sokat ne egyél, hogy ki
ne hányd azt.
17 Ritkán tedd lábadat felebarátod házába, hogy be ne teljen veled és meg ne
gyűlöljön téged.
18 Pöröly és kard, és éles nyíl az olyan
ember aki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
19 Mint a romlott fog és a kificamodott
láb: olyan a hitetlen bizalma a nyomorúság idején.
20 Mint aki leveti ruháját a hideg idején, mint az ecet a salétromon: olyan
aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
21 Ha éhezik aki téged gyűlöl, adj neki
enni kenyeret, és ha szomjazik, adj
neki inni vizet,
22 Mert eleven szenet gyűjtesz a fejére,
és az ÚR megfizeti neked.
23 Mint az északi szél eltisztítja az
esőt, úgy a haragos ábrázat a rágalmazó nyelvet.
24 Jobb a tető ormán lakni, mint a háborgó asszonnyal, és közös házban.
25 Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó
hír.
26 Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz aki a gonosz előtt meghajlik.
27 Igen sok mézet enni nem jó; ugyanúgy a magunk dicsőségét keresni sem
dicsőség.
28 Mint a megromlott és kerítés nélkül
való város, olyan a férfi akinek nincs
uralma a szellemén!

26

Salamon szól a bolond állapotáról,
megfeddi a rest embereket és akik
más ember dolgába beleavatkoznak, a csalárdokat, a susárlókat, a haragszerzőket, a

fondorlatoskodókat, a haragra ingerlőket és
akik mások romlására igyekeznek.
1 Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a
tisztesség.
2 Ahogyan a madár elmegy, és a fecske elrepül, úgy az ok nélkül való átok
nem száll az emberre.
3 Ostor a lónak, fék a szamárnak, és
vessző a bolondok hátának.
4 Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is
hozzá hasonló;
5 Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a
maga szemei előtt.
6 Aki bolond által üzen valamit, vagdalja el magának a lábait, és bosszúságot szenved.
7 Ahogyan a sánta lábai egyenetlenek,
úgy a beszéd a bolondok szájában.
8 Mint aki követ köt a parittyába, úgy
cselekszik aki a bolondnak tisztességet
tesz.
9 Mint a részeg ember kezébe akad a
tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondok szájába.
10 A hatalmas mindeneket bánattal illet, mikor a bolondnak és a törvénytelennek osztogatja a jutalmat.
11 Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát.
12 Láttál-e olyan embert aki bölcs a
maga szemei előtt? A bolond felől jobb
reménységed legyen, hogynem mint
afelől!
13 Azt mondja a rest: ordító oroszlán
van az úton! oroszlán van az utcákon!
14 Mint az ajtó forog a sarkán, úgy a
rest az ágyában.
15 A rest elrejti a ruhája ujjában a kezét, restelli azt csak szájához is vinni.
16 Bölcsebb a rest a maga szemei előtt,
mint hét olyan akik okosságra intenék.
17 Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a dologban amely nem őt érinti.
18 Mint a balga aki tüzet, nyilakat és
halálos szerszámokat lövöldöz,
19 Olyan az, aki megcsalja a felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam!
20 Ha elfogy a fa, kialszik a tűz; ha
nincs susárló, megszűnik a háborgás.
21 Mint az eleven szénre a holtszén, és
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3
Zsolt
32,9-10;
Péld 10,13;

11
2Pét 2,22;
12
Péld 29,20;

13
Péld 22,13;

15
Péld 19,24;

20
Péld 22,10;
21
Péld 15,18;
Péld 29,22;

Példabeszédek 26. 27.
22
Péld 18,8;

24
2Sám
20,9-10;
Neh 6,2;
Péld 12,5;

27
Zsolt 7,16;
Zsolt 9,16;
Zsolt 10,2;
Zsolt 57,7;
Préd 10,5;

a fa a tűzre, olyan a háborúságszerző
ember a patvarkodás felgyújtására.
22 A fondorlatos beszédei hasonlók a
veréshez, melyek gyakran elhatnak az
ember belső részeire.
23 Mint a meg nem tisztított ezüst,
mellyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a haragra ingerlő ajkak és
a gonosz szív.
24 A beszédeivel másnak tetteti magát
a gyűlölő, holott a szívében álnokságot gondol.
25 Mikor kedvesen szól, ne bízz benne,
mert hét iszonyatosság van elméjében.
26 Elfedeztethető a gyűlölet csalással,
de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága
a gyülekezetben.
27 Aki másnak vermet ás, abba esik
bele; és aki felhengeríti a követ, arra
gurul vissza.
28 A hazug nyelv gyűlöli az általa
megrontott embert, és a hízelgő száj
romlást szerez.

27

Kárhoztatja Salamon a kevélységből
való kérkedést, megírja a bolondok
haragját, az irigyek, a gyűlölködők és tökéletlenek állapotát. Int a barátaink és atyánk
barátainak megbecsülésére, a bölcsességre,
okosságra. Kárhoztatja a vakmerő kezességet, a szemtől szembe való dicséretet, és a
versengő asszonyt. Utoljára megtanít, hogyan kell az embernek a barmai hasznával élni.

1
Jak
4,13-14;

3
Péld 17,12;

1 Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert
nem tudod, mit hoz rád a nap.
2 Dicsérjen meg téged más, és ne a te
szád, az idegen, és ne a te ajkaid.
3 Nehézség van a kőben, és teher a fövenyben, de a bolond haragja nehezebb mind a kettőnél.
4 A búsulásban kegyetlenség van, és a
haragban áradás; de ki állhatna meg az
irigység előtt?
5 Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos
szeretetnél.
6 Tűrhetők a barátságos embertől vett
sebek; de a gyűlölő csókjai hamisak.
7 A megelégedett lélek még a lépes
mézet is megtapossa; de az éhes léleknek minden keserű édes.
8 Mint a madárka aki eltévedt fészkétől, olyan az ember aki eltéved az ő lakóhelyétől.
9 Mint a kenet és jó illat megvidámít654

ja az elmét: úgy az ő barátjának édes
tanácsa inkább megvidámít, mint az ő
saját tanácsa.
10 Barátodat és atyád barátját el ne
hagyd, és atyádfiának házába be ne
menj nyomorúságod idején. Jobb a közel lévő szomszéd a messze való atyafinál.
11 Légy bölcs fiam, és vidámítsd meg
az én szívem, hogy megfelelhessek annak aki valamit szememre vetne.
12 Az eszes meglátva a közeledő bajt,
elrejti magát, az esztelenek bele esve
megbüntettetnek.
13 Vedd el a ruháját aki kezes lett másért, és az idegen asszonyért való kezest zálogold meg.
14 Aki nagy hangon áldja a barátját,
reggel jó idején felkelve, átokul tulajdonítják neki.
15 A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszony hasonlók,
16 Valaki el akarja azt titkolni, haszontalan dolgot cselekszik, ahogy az ő
jobbjának kenete kilátszik, úgy az is kimutatja magát.
17 Ahogyan egyik vassal a másikat élesítik, úgy élesíti az embert barátjával
való nyájassága.
18 Mint aki őrzi a fügét, eszik annak
gyümölcséből, úgy aki becsüli az urát,
tisztelik.
19 Mint a vízben egyik arc megmutatja a másikat, úgy egyik ember elméje
a másikat.
20 Ahogy a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az ember szemei meg nem
elégednek.
21 Mint az ezüst a tégelyben, és az
arany a kemencében próbáltatik meg,
úgy az ember az őt dicsérő szájában.
22 Ha mozsárban törnéd is meg a bolondot mozsártörővel a megtört gabona között, nem távozna el tőle az ő bolondsága.
23 Szorgalmasan ismerd meg a juhaidat, viselj gondot a nyájaidra,
24 Mert nem örökkévaló-e a gazdagság, és a korona nemzetségről nemzetségre lesz-e?
25 Mihelyt kinő a szénafű, és megtetszett a sarjú, ott begyűjtetnek a hegyekről a füvek:
26 A te juhaid legyenek a te ruházatodra, és kecskebakok a mező árául,

10
Péld 17,17;
Péld 18,24;

12
Péld 22,3;
13
Péld 6,1-2;
Péld 11,15;
Péld 17,18;
Péld 20,16;

15
Péld 19,13;

17
Jób 16,5;
Péld 27,9;

20
Préd 1,8;

26
1Tim 6,8;

Példabeszédek 27. 28. 29.
27 És elég kecsketej a te ételedre, a te medve, olyan a szegény népen uralkoházad népének ételére, és szolgálólá- dó istentelen.
nyaidnak ételül.
16 Az értelemben szűkölködő fejedelem, és a nagy elnyomó megrövidíti,
A gonosz és a jó lelkiismeret gyü- de aki gyűlöli a telhetetlenséget, megmölcsét írja meg, és int a bűn és az hosszabbítja napjait.
Isten haragjának ismeretére, és a megtérés- 17 Az ember akit embervér terhel, a síre. Kárhoztatja a bolond és kegyetlen feje- rig fut, senki ne támogassa őt.
delmet, az ártatlan vér ontását és a sze- 18 Aki tökéletesen jár, megtartatik; aki
mélyválogatást.
pedig gonosz utakon jár, valamelyikben megakad.
1 Minden istentelen fut, ha senki nem 19 Aki munkálja a földjét, megelégedik
üldözi is; az igazak pedig bátrak mint étellel; aki pedig a hiábavaló embereket
követi, megelégedik szegénységgel.
az ifjú oroszlán.
2 Ahol bűn van az országban, sok fe- 20 A hívő ember bővölködik áldásokjedelem van ott: ahol pedig eszes és kal; de aki hirtelen akar gazdagodni,
tudós ember van, meghosszabbodik büntetlen nem marad.
21 Személyt válogatni nem jó, mert
fennállása.
3 A szegény ember aki elnyomja a sze- még egy falat kenyérért is vétkezhet az
gényeket, hasonló a pusztító esőhöz ember.
22 Siet a gazdagság keresésre a gonosz
mely nem hagy kenyeret.
4 Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a szemű ember, és nem veszi észre, hogy
latrokat, de akik megtartják a törvényt, szükség jön rá.
23 Aki megfeddi az embert, inkább keharcolnak azokkal.
5 A gonoszságban élő emberek nem gyelmet nyer, mint aki nyelvével hízeértik meg az igazságot, akik pedig az leg.
24 Aki megrabolja az atyját és anyját,
URat keresik, mindent megértenek.
6 Jobb a szegény aki tökéletesen jár, és azt mondja: nem vétek! társa az ölmint az istentelen és útjában elfordult döklő embernek.
25 Aki az elméjében bizakodik, hábogazdag.
7 Aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; rúságot szerez; aki pedig az ÚRban bíaki pedig a tobzódókkal társalkodik, zik, megkövéredik.
26 Aki magában bízik, bolond az; aki
gyalázattal illeti atyját.
8 Aki kamattal és uzsorával szaporít- pedig bölcsen jár, megszabadítja maja a vagyonát, annak gyűjt aki bőven gát.
27 Aki a szegénynek ad, nem lesz neki
adakozik a szegényeknek.
9 Valaki elfordítja a fülét a törvény hal- szüksége; aki pedig elrejti a szemét,
lásától, annak könyörgése is utálatos. megsokasulnak rajta az átkok.
10 Aki gonosz útra csábítja az igaza- 28 Mikor felemeltetnek az istentelekat, vermébe maga esik bele; a tökéle- nek, elrejti magát az ember; de mikor
tesek pedig örökség szerint bírják a jót. azok elvesznek, megsokasodnak az
11 Bölcs a maga szemei előtt a gazdag igazak.
ember; de az eszes szegény megvizsMegírja Salamon a vakmerő kegálja őt.
mény emberek romlását, az egysze12 Mikor örvendeznek az igazak, nagy
ékesség az; mikor pedig az istentele- rű és a különleges tehetségek gyümölcsenek feltámadnak, keresni kell az em- it. A hízelgésnek, az ítéletben való gorombaságnak, a bolondságnak, embertelenségbert.
13 Aki elfedezi a vétkeit, nem lesz jó nek, hamis dologra való hajlandóságnak
dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, hasznait. Leírja a tökéletesség, az egyszerű
és különleges dorgálás, a nagy engedelmesirgalmasságot nyer.
14 Boldog ember aki szüntelen retteg; ség, harag, kevélység gyümölcseit.
aki pedig megkeményíti az elméjét,
bajba esik.
1 Aki a gyakori feddésekre is nyakas
15 Mint az ordító oroszlán és éhező marad, hirtelen gyógyíthatatlanul ös�szetörik.
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28
1
3Móz
26,36;
5Móz
28,28;
Ésa 57,21;

6
Péld 19,1;
7
Péld 29,3;

10
Péld 26,27;

12
Péld
11,10-11;
Péld 28,28;
13
Zsolt 32,3;
Zsolt 32,5;
1Ján
1,9-10;

29

20
Péld 13,11;
Péld 20,21;
Péld 23,4;
21
Péld 18,5;
Péld 24,23;

25
Péld 13,10;
Péld 15,18;
Péld 29,22;
27
5Móz
15,7-8;
5Móz
15,10;
Péld 19,7;
Péld 22,9;
28
Péld 28,12;

Példabeszédek 29. 30.
2
Péld 11,10;
Péld 28,12;
Péld 28,28;
3
Péld 10,1;
Péld 15,20;
Péld 28,7;
Lk 15,13;

7
Jób 29,16;

11
Péld 14,33;

13
Péld 22,2;
14
Péld 20,28;
Péld 25,5;
15
Péld 10,1;
Péld 13,24;
Péld 17,21;
Péld 17,25;
Péld 22,15;
Péld 23,13;
16
Zsolt 37,36;
Zsolt
58,11;
Zsolt 91,8;
17
Péld 13,24;
Péld 22,15;
Péld 23,1314;
20
Péld 26,12;

2 Mikor az igazak uralkodnak, örül a
nép; mikor pedig az istentelen uralkodik, sóhajt a nép.
3 A bölcsességet szerető ember megvidámítja az atyját; aki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont.
4 A király ítélettel erősíti meg az országot; aki pedig ajándékot vesz, elrontja azt.
5 A férfi, aki hízeleg barátjának, hálót
vet annak lábai elé.
6 A gonosz emberre gonosz tőr következik; az igaz pedig énekel és vigad.
7 Megérti az igaz a szegények ügyét;
az istentelen pedig nem gondol rá,
hogy megértse.
8 A csúfoló férfiak fellobbantják a várost; de a bölcsek elfordítják a haragot.
9 Az eszes ember, aki vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet,
semmi haszna nincs.
10 A vérszomjasak gyűlölik az igaz
embert, az igazak pedig oltalmazzák
annak életét.
11 Az egész indulatát kimutatja a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt.
12 Amely uralkodó a hamisság beszédeire hallgat, annak minden szolgája lator.
13 A szegény és az uzsorás ember ös�szetalálkoznak, mind a kettő szemeit
pedig az ÚR világosítja meg.
14 Amely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké
megáll.
15 A vessző és dorgálás bölcsességet
ad; de a szabadjára hagyott gyermek
megszégyeníti az anyját.
16 Mikor növekednek az istentelenek,
növekedik a vétek, az igazak pedig
megérik azok esését.
17 Fenyítsd meg a fiadat, és nyugalmat
hoz neked, és gyönyörűséget szerez a
lelkednek.
18 Mikor nincs mennyei látás, elvész a
nép; aki pedig megtartja a törvényt, óh
milyen boldog az!
19 Csak beszéddel nem tanul a szolga,
mert ha tudja is, nem teszi.
20 Láttál-e beszédeiben hirtelenkedő
embert? a bolond felől több reménység
van, hogynem afelől!
21 Aki gyermekségétől fogva lágyan
neveli az ő szolgáját, végül az lesz a
fiú.
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22 A haragos háborgást szerez; és a
dühösködőnek sok a vétke.
23 Az ember kevélysége megalázza
őt; a lelkében alázatos pedig tisztességet nyer.
24 Aki osztozik a tolvajjal, az gyűlöli magát, és ha szidalmazzák is, nem
meri senkinek mondani.
25 Az emberektől való félelem tőrt vet;
de aki az ÚRban bízik, méltóságba helyezik.
26 Sokan keresik a fejedelem arcát, de
az ÚRtól van kinek-kinek ítélete.
27 Iszonyat az igazaknak a hamis ember; és iszonyat az istentelennek az
igaznak útja.

30

Megvallja Agúr, hogy az emberek
az ő elméjük élességével az isteni
dolgokat meg nem foghatják. Ezért az Istenhez igazít, aki az Ő bölcsességét az Ő
igéjéből megjelenti. Azután kéri Istent,
hogy neki se gazdagságot, se szegénységet ne adjon. Utoljára, szól a négy telhetetlen állatról, négy elrejtett dologról, négy
elszenvedhetetlen állatról és a négy apró
okos állatról.
1 Agurnak, a Jáké fiának beszédei; prófécia, melyet a férfi Itielnek mondott,
Itielnek és Ukálnak.
2 Minden embernél gorombább vagyok, és nincs emberi értelem bennem.
3 És nem tanultam a bölcsességet, sem
a szentek tudományát nem tudom.
4 Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállt volna? Kicsoda fogta ös�sze a szelet az Ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az Ő köntösébe? Ki állapította meg a föld minden határait? Mi
az Ő neve? Vagy mi az Ő Fiának neve,
ha tudod?
5 Az Isten teljes beszéde igen tiszta, és
pajzs az ahhoz folyamodóknak.
6 Ne tégy az Ő beszédéhez, hogy meg
ne feddjen téged, és hazug ne légy.
7 Kettőt kérek tőled; ne tartsd vissza
tőlem, mielőtt meghalnék.
8 A hiábavalóságot és a hazugságot
messze távoztasd tőlem; szegénységet
vagy gazdagságot ne adj nekem; táplálj engem hozzám illő eledellel.
9 Hogy megelégedve, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az
ÚR? Se pedig megszegényedve, ne

22
Péld 15,18;
Péld 26,21;
23
Jób 22,29;
Péld 15,33;
Péld 18,12;
Ésa 66,2;
Mt 23,12;
Lk 14,11;
Lk 18,14;
Jak 4,6;
Jak 4,10;
1Pét 5,5;
24
3Móz 5,1;
26
Péld 19,6;
27
Zsolt
119,115;
Zsolt
139,21;
Jn 7,7;
Jn
15,17-19;

4
Jób 38,4;
Zsolt
104,3;
Ésa 40,12;
5
Zsolt 12,7;
Zsolt
18,31;
Zsolt 19,9;
Zsolt
119,140;
6
5Móz 4,2;
5Móz
12,32;
Jel 22,18;

Példabeszédek 30. 31.
10
5Móz
23,15;
Róm 14,4;

13
Péld 6,17;
14
Péld 12,17;

25
Péld 6,8;

lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
10 Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál,
hogy meg ne átkozzon téged, és bűnösnek találtass.
11 Van olyan nemzetség, aki az atyját
átkozza, és az anyját nem áldja.
12 Van nemzetség, aki tiszta a maga
szemei előtt, pedig rútságából ki nem
tisztíttatott.
13 Van kevély szemű nemzetség, és
akinek szemöldökei igen fellátnak!
14 Van olyan nemzetség, akinek fogai fegyverek, és akinek zápfogai kések, hogy a szegényeket megemésszék
e földön, és az emberek közül a szűkölködőket.
15 A piócának két lánya van: adj, adj! E
három nem elégszik meg; négyen nem
mondják: elég;
16 A sír és a meddő asszony, a föld
meg nem elégszik a vízzel, és a tűz
nem mondja: elég!
17 Aki megcsúfolja atyját, vagy megutálja az anyja tanítását, szemét kivágják a völgy hollói, vagy megeszik
a sasfiak.
18 E három megfoghatatlan előttem, és
e négy dolgot nem tudom:
19 A keselyű útját az égben, a kígyó útját a kősziklán, a hajó nyomát
a mély tengerben, és a férfi útját a leányzóval.
20 Ilyen a paráználkodó asszony útja:
eszik, azután megtörli száját és azt
mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
21 Három dolog alatt indul meg a föld,
és négyet nem szenvedhet el.
22 A szolga alatt, mikor uralkodik, és a
bolond alatt, mikor eleget eszik,
23 A gyűlölködő asszony alatt, mikor
férjhez megy; és a szolgálólány alatt,
ha örököse lesz asszonyának.
24 E négy apró állata van a földnek,
amelyek bölcsebbek a bölcseknél:
25 A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét;
26 A mormoták nem hatalmas nép,
mégis kősziklán csinálják a házukat;
27 Királyuk nincs a sáskáknak, azonban mindnyájan szép renddel mennek ki;
28 A pók lábaival munkálkodik, mégis
ott van a királyok palotáiban.

29 Három állat van, amely szépen jár,
sőt négy, amely jól jár.
30 Az oroszlán erős a vadak között,
mely el nem fut senki elől;
31 A harcra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, akinek senki nem
mer ellenállni.
32 Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy gonosz gondolatodban: kezed szádra vesd.
33 Mert ahogyan aki tejet köpül, vajat
csinál, és aki keményen fújja ki az orrát, vért hoz ki: úgy aki a haragját meg
nem tartja, háborúságot szerez.

31
Jób 39,19;
32
Jób 21,5;

31

Inti a királyt, hogy megoltalmazza magát az asszonyoktól és a részegségtől. Az igazságot szeresse, végül a
jó asszonyt dicséri és annak tulajdonságait leírja.

1 Lemuel király beszédei, prófécia
mellyel az anyja tanította őt.
2 Mit szóljak, fiam? mit, én méhem
gyermeke? mit, én fogadásaimnak
gyermeke?
3 Ne add asszonyoknak az erődet, és
útjaidat a királyok eltörlésére.
4 Távol legyen a királyoktól, óh
Lemuel, távol legyen a királyoktól a
bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital kívánsága.
5 Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzen
a törvényről, és el ne fordítsa valamely
nyomorult igazságát.
6 Adjátok a részegítő italt az elveszőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
7 Igyon, hogy elfeledkezzen az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne
emlékezzen meg többé.
8 Nyisd meg a szád amellett aki néma
a maga dolgában, és azoknak akik veszedelemre adattak.
9 Nyisd meg a szád, ítélj igazán, forgasd a szegénynek és a szűkölködőnek ügyét!
10 Derék asszonyt kicsoda találhat?
Mert ennek ára sokkal felülhaladja a
drágaköveket.
11 Bízik benne a férje szíve, és annak
vagyona el nem fogy.
12 Jóval illeti őt és nem gonosszal az ő
életének minden napjaiban.
13 Keres gyapjat vagy lent, és kedvvel
elkészíti azokat kezeivel.
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3
5Móz 17,17;
4
Péld 20,1;

6
Bír 9,13;
Zsolt
104,15;

9
3Móz
19,15;
5Móz 1,16;
10
Péld 12,3;

Példabeszédek 31. - Prédikátor 1.
15
Mt 24,45;
Lk 12,42;

14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagyon messziről behozza az ő eledelét.
15 Felkel még éjjel, eledelt ad a házának, és ételt rendel az ő szolgálólányainak.
16 Mezőről gondolkodik és megveszi
azt; kezei munkájából szőlőt plántál.
17 Derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő lámpása.
19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
20 Markát megnyitja a szegénynek, és
kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
21 Nem félti háza népét a hótól, mert
egész háza népe bélelt ruhákba öltözött.
22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az öltözete.

23 Ismerik a férjét a kapukban, mikor a
tartomány véneivel ül.
24 Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet a kereskedőnek ad.
25 Erő és ékesség a ruhája; és nevet a
következő napnak.
26 Száját bölcsen nyitja meg, és kedvesség tudománya van nyelvén.
27 Vigyáz háza népe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
28 Felkelnek a fiai és boldognak mondják őt; a férje is dicséri őt:
29 Sok lány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat!
30 Megtévesztő a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az
URat, az szerez dicséretet magának!
31 Adjatok ennek keze munkája gyümölcséből, és a kapukban dicsérjék őt
az ő cselekedetei!

PRÉDIKÁTOR KÖNYVE
Ezt a könyvet szintén Salamon írta vénségében, melyben mind e világ előtt bizonyságot
akart tenni az ő megtéréséről. Mert összességében azt mutatja be, hogy e világon az emberek az ő boldogságukat különböző dolgokban találják meg, pedig azokban semmi állandóság nincs, és ezt azért mondja, hogy az embereket felindítsa a mennyei jók keresésére.
Prédikátornak nevezi magát, mert az egész könyvben tanítást ad át, mint egy prédikátor. Jóllehet Ecclesiasticusnak is mondhatnánk, mert újra beszenteltetett az Isten egyházába, amelytől azelőtt elszakadt.

1

Megmutatja Salamon az emberek minden igyekezetének és fáradságának
nagy hiábavalóságát, mert minden ember
természet szerint hiábavalóság alá lett vetve, mind pedig a dolgok, amelyek felől tudakoznak. Ezeket a dolgokat az ő saját példájával bizonyítja Salamon.

2
Zsolt
62,10;
Zsolt
144,4;
3
Préd 2,22;
Préd 3,9;
4
Zsolt
104,5;

1 A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.
2 Hiábavalóságok hiábavalósága, azt
mondja a prédikátor; hiábavalóságok
hiábavalósága! Minden hiábavalóság!
3 Micsoda haszna van az embernek
minden munkájában, mellyel munkálkodik a nap alatt?
4 Egyik nemzedék elmegy, és a másik
eljön; a föld pedig mindörökké megmarad.
5 És a nap felkel, miután lenyugodott
a nap; ismét a helyére siet ahol felkel.
6 Siet délre és átmegy észak felé; az
ő elforgásával körüljárva siet az ég,
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hogy az ő keringése szerint visszatérhessen az ég.
7 Minden folyóvíz a tengerbe siet;
azonban a tenger mégsem telik meg:
akárhová siessenek a folyóvizek,
ugyanarra a helyre térnek vissza.
8 Hogyan fáradoznak minden dolgok,
senki ki nem mondhatja; nem elégedne meg a szem látva, sem be nem teljesedne hallásával a fül.
9 Ami volt, ugyanaz ami ezután is lesz,
és ami most lesz, ugyanaz ami ezután
is lesz; és semmi új dolog nincs a nap
alatt.
10 Van valami amiről mondják: nézd
ezt, új ez; mely már sok esztendővel
előttünk volt.
11 Nincs emlékezet az előbbiekről;
ahogyan az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet
azoknál akik azután lesznek.
12 Én, a prédikátor, Izrael királya voltam Jeruzsálemben,

7
Jób
38,8-10;
Zsolt
104,9-10;

9
Préd 3,15;

Prédikátor 1. 2.

16
1Kir
3,12-13;
1Kir 4,30;
1Kir
10,23-24;

13 És az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcs tudakozására adtam,
melyek az egek alatt lesznek. Ez gonosz, hiábavaló foglalatosság, melyet
Isten adott az emberek fiainak, hogy
elfoglalják magukat vele.
14 Láttam minden dolgokat, melyek a
nap alatt lesznek, és íme minden csak
hiábavalóság és a szellem gyötrelme!
15 Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.
16 Szóltam az én elmémmel, ezt mondva: íme én naggyá lettem, és bölcsességet gyűjtöttem mindazok felett, akik
fők voltak előttem Jeruzsálemben, és
az én elmém bőven látott bölcsességet
és tudományt!
17 Azonfelül az elmémet a bölcsesség
tudására adtam, és az esztelenség és
bolondság megtudására. Megtudtam,
hogy ez is a szellem gyötrelme.

2

Ebben a részben bemutatja először e
világon lévő vigasság hiábavalóságát,
mindazon örömökkel együtt, melyet az
ember nagy munkával és fáradsággal épít.
Másodszor, a bölcsesség hiábavalóságáról
szól, mert mind a bölcsnek, mind a bolondnak egy vége van. Utoljára, az ember tehetetlenségét az ő vagyonával, vagy ha másra hagyja azt, ez is mind az Isten akaratától függ.

1
Lk 12,19;

1 Mert a bölcsesség sokaságában sok
búsulás van, és valaki sokasítja a tudományt, a gyötrelmet sokasítja.
2 Mondtam az én szívemben: no, megpróbállak téged a vigasságban, hogy
meglássam mi jó van abban, de íme az
is hiábavalóság!
3 A nevetésről azt mondom: bolondság! a vigasságról pedig: mit használ
az?
4 Elvégeztem az én szívemben, hogy
boritalra adom magam, (még mikor
szívem a bölcsességet követte) és előveszem ezt a bolondságot, amíg meglátom, hogy az emberek fiainak mi
volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt
életük napjainak száma szerint.
5 Nagy dolgokat cselekedtem; házakat
építettem magamnak; szőlőket ültettem magamnak.
6 Csináltam magamnak kerteket és
ékességre való kerteket, és ültettem

beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat.
7 Csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fák sarjadó erdejét.
8 Szereztem szolgákat és szolgálólányokat, voltak nekem házamnál növekedett szolgáim is; nagy és apró barmok nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik előttem voltak Jeruzsálemben.
9 Gyűjtöttem magamnak ezüstöt és
aranyat is, királyok és tartományok
drágaságait; szereztem magamnak
éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségeit, mindenféle vigasságtevő szerszámokat.
10 És naggyá lettem, és megnövekedtem mindazok felett akik előttem voltak Jeruzsálemben; az én bölcsességem
is helyén volt.
11 Valamit kívántak a szemeim, meg
nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam a szívemet semmi vigasságtól,
hanem örvendezett az én szívem minden munkámmal gyűjtött jóban, mivelhogy ez volt az én részem minden
munkámból.
12 És tekintettem minden dolgomra,
melyeket az én kezeim cselekedtek, és
az én munkámra, amit fáradsággal végeztem; és íme az mind hiábavalóság
és a szellem gyötrelme, és nincs annak
semmi haszna a nap alatt!
13 Azért fordultam én, hogy lássak
bölcsességet, bolondságot és esztelenséget, (mert vajon kicsoda olyan ember, aki a királyt követhetné azokban
melyeket cselekedtek?)
14 És láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség a bolondságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél.
15 A bölcsnek szemei vannak a fejében,
a bolond pedig sötétben jár; de megismertem, hogy ugyanaz az egy végük
lesz mindezeknek.
16 Azért mondtam az én elmémben: a
bolond állapota szerint lesz az én állapotom is, miért bölcselkednék tehát én
is feljebb? és mondtam az én elmémben: ez is hiábavalóság!
17 Mert nem lesz mindörökké emlékezete sem a bölcsnek, sem a bolondnak,
mivelhogy a következő időkben már
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12
Préd 1,17;
Préd 7,23;

15
Zsolt
49,11;

17
Préd 3,19;
Préd 9,5;

Prédikátor 2. 3.

22
Préd 1,3;
Préd 3,9;

25
Préd 3,12;
Préd 3,22;
Préd 5,19;
Préd 8,15;

27
Jób
27,16-17;
Péld 28,8;
Préd 3,13;

mind elfelejtetnek: és ahogyan meghal
a bölcs, úgy meghal a bolond is.
18 Azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nekem a dolog ami a
nap alatt történik, mert mindez hiábavalóság, és a szellem gyötrelme!
19 Gyűlöltem én minden munkámat
is, melyet munkálkodom a nap alatt,
mivelhogy azt olyan embernek kell
hagynom, aki utánam lesz.
20 És ki tudja, ha bölcs lesz-e vagy bolond? és mégis uralkodik minden munkámon amit cselekedtem, és bölcsen
szereztem a nap alatt! Ez is hiábavalóság!
21 Azért elfordultam, visszafogva szívemet a reménységtől minden munkám felől, mellyel a nap alatt munkálkodtam.
22 Mert van olyan ember akinek munkája bölcsességgel, tudománnyal és jó
igazsággal végeztetett el; és olyan embernek adja azt örökségül, aki abban
semmit sem munkálkodott. Ez is hiábavalóság és nagy gonosz!
23 Mert micsoda marad meg az embernek minden munkájából és elméjének
nyughatatlan fáradozásából, mellyel
munkálkodott a nap alatt?
24 Holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel sem
nyugodott az ő elméje. Ez is hiábavalóság!
25 Nincs csak ez a jó is az ember hatalmában, hogy egyen, igyon, és azt cselekedje, hogy a szíve gyönyörűséggel
lakjon a munkájából; ezt is láttam én,
hogy az Isten kezében van.
26 Mert kicsoda élhetne azzal? kicsoda élhetne nálam nagyobb gyönyörűségre?
27 Mert az embernek aki jó az Ő szemei előtt, Isten adott bölcsességet és tudományt örömmel; a bűnösnek pedig
foglalatosságot adott az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy annak
adja aki jó az Isten előtt. Ez is hiábavalóság és a szellem gyötrelme!

3

Az idők viszontagságaiból, nagy változásaiból bizonyítja Salamon e világon
minden dolog hiábavalóságát, és azoknak
az ember semmi hasznát nem veszi, amelyet hogy még erősebben bizonyítson, az
Isten gondviselését hozza elő, aki mindent
ad mindenkinek, és mindenkit rendel és
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igazgat, akinek akarata ellen a mi javainkkal nem élhetünk, és akinek gondviselése
állandó. Azután ismét a hiábavalóságokat
írja és a testnek azokban való megítélését.
1 Mindennek rendelt ideje van, és ideje
van az ég alatt minden akaratnak.
2 Ideje van a születésnek és ideje a
meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje
annak kiszaggatásának ami ültettetett.
3 Ideje van a megölésnek és ideje a
meggyógyításnak; ideje a rontásnak és
ideje az építésnek.
4 Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a
szökésnek.
5 Ideje van a kövek elhányásának és
ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje
az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől
való eltávozásnak.
6 Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az
eldobásnak.
7 Ideje van a szakításnak és ideje a
megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és
ideje a szólásnak.
8 Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje
a békességnek.
9 Micsoda haszna van a munkásnak
abban amiben munkálkodik?
10 Láttam a foglalatosságot melyet Isten adott az emberek fiainak, hogy fáradozzanak benne.
11 Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is az emberek elméjébe adta, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot
amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.
12 Megismertem, hogy nincs az ő hatalmukban a jó, hanem örvendezzen
ki-ki, és hogy jót cselekedjen az életében.
13 De még az is, hogy az ember eszik
és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Isten ajándéka.
14 Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit
adni, és abból nincs mit elvenni; és az
Isten ezt azért teszi, hogy arcát rettegjék.
15 Ami volt most is van, és ami következik már megvolt, és az Isten forgatja az egymás után következő dolgokat.
16 Láttam azonfelül a nap alatt, hogy

5
1Kor 7,5;

9
Préd 1,3;

Prédikátor 3. 4. 5.

20
1Móz 3,19;

az ítélet helyén hamisság, és az igazság helyén latorság van.
17 És mondtam magamban: az igazat
és a hamisat megítéli az Isten; mert
minden ember akaratának ideje van, de
aki mindezeket a dolgokat igazgatja, Ő
is jelen van.
18 Így szóltam azért magamban emberi okosság szerint, miután azokat megismertette volna velem az Isten, és látnám, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók.
19 Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állat végéhez, és egyenlő végük van azoknak; ahogy meghal az egyik, úgy meghal a másik is,
és ugyanaz az egy szellem van mindegyikben; és az embernek nincs nagyobb méltósága az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.
20 Mindegyik ugyanarra az egy helyre megy; mindegyik a porból való, és
mindegyik porrá lesz.
21 Vajon kicsoda vette eszébe az ember szellemét, hogy felmegy; és az oktalan állat szellemét, hogy a föld alá
megy?
22 Azért úgy láttam, hogy semmi sincs
jobb, mint hogy az ember örvendezzen
az ő dolgaiban, mivelhogy ez az ő része e világban: mert ki hozhatja őt vis�sza, hogy lássa, mi lesz őutána?

4

Miután szólt a test megítéléséről e világi nyomorúságokban, utána e világon
való dolgok hiábavalóságát bizonyítja be, a
testnek, a telhetetlen embereknek, gonoszságban megkeményedett királyoknak, és a
közösség állhatatlanságának példájából.

1 Viszont mikor láttam mindazokat,
akik nyomorgattatnak a nap alatt,
mert íme nyilván van a nyomorgatottak könnyhullatása, akiknek nincs vigasztalójuk, vagy az őket nyomorgatók kezéből megszabadulásra való erejük; és nincs nekik vigasztalójuk.
2 És dicsértem a halottakat, akik már
meghaltak, az élők felett, akik még élnek;
3 De mind a kettőnél boldogabbnak
azt, aki még nem lett, aki nem látta azt
a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik.
4 És láttam, hogy minden dolgáért és
minden ügyes cselekedetéért irigyke-

dik az emberre az ő felebarátja; azért ez
is hiábavalóság, és a szellem fájdalma!
5 A bolond összekulcsolja a kezeit, és
megemészti a maga hústestét.
6 Jobb egy teljes marok nyugalommal,
mint mind a két marok teljessége nagy
munkával és szellemi gyötrelemmel.
7 Viszont láttam a nap alatt más hiábavalóságot.
8 Van olyan ember, aki egymaga van és
nincs vele másik, sem fia, sem atyjafia
nincs; mindazáltal nincs vége minden
fáradságának, és az ő szeme sem elégszik meg gazdagsággal, hogy azt mondaná: vajon kinek munkálkodom, hogy
megfosztom a lelkem minden jótól? Ez
is hiábavalóság és gonosz foglalatosság!
9 Sokkal jobban van dolga a kettőnek,
hogynem az egynek, mert azoknak jó
jutalmuk van az ő munkájukból.
10 Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülállónak,
ha elesik és nincs aki felemelje őt.
11 Hogyha együtt fekszenek is ketten,
megmelegszenek; az egyedülálló pedig hogyan melegedhet meg?
12 Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak; és nem
szakad el hamar a hármas kötél.
13 Jobb a szűkölködő, de bölcs gyermek a vén és bolond királynál, aki nem
szenvedi el többé az intést.
14 Mert az a fogságból is uralkodásra megy, holott ennek országában szegénységben született.
15 Láttam a nap alatt járó minden élőket a második gyermek mellett; aki
ahelyett uralkodott.
16 És hogy az egész sokaságnak nincs
vége, mindazoknak sem akik előttük
voltak, és még az utánuk valók sem
örvendeztek benne semmit. Mert ez
is hiábavalóság és szellemi gyötrelem!

5

Ebben a részben Salamon megtanít,
hogy hogyan oltalmazza meg magát az
ember az e világi hiábavalóságok kívánásától, ugyanis istenfélelemmel, könyörgésekkel, Isten gondviseléséről való gondolkodással. Azután szól a föld gyümölcse birtoklásának hiábavalóságáról, és megtanít
hogyan kell azokkal élni.
1 Őrizd meg lábaid mikor az Isten házához mész, hogy inkább hajlandó
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5
Péld 6,10;
Péld 20,4;
Péld 24,33;

Prédikátor 5. 6.

4
4Móz 30,2;
5Móz
23,21;
5
5Móz
23,21-22;

7
Péld 10,19;

15
Jób 1,21;
Zsolt
49,18;

légy a hallgatásra, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert
ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekszenek.
2 Ne hamarkodj a száddal, és az elméd
ne siessen valamit szólni Isten előtt,
mert az Isten a mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés
legyen;
3 Mert álom szokott következni a sok
foglalatosságból, és a sok beszédből
bolond beszéd.
4 Mikor fogadást teszel Istennek, ne
halogasd annak megadását, mert nem
gyönyörködik a bolondokban. Amit
fogadsz, beteljesítsd!
5 Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint
fogadj és ne teljesítsd be.
6 Ne engedd a szádnak, hogy bűnre kötelezzen téged, és ne mondd az
angyal előtt, hogy tévedésből esett ez,
hogy az Isten a te beszéded miatt fel
ne háborodjon, és el ne veszítse kezeid munkáját.
7 Mert a sok álomban hiábavalóságok
vannak, úgy a sok beszédben is; hanem
az Istent féld.
8 Ha a szegények nyomorítását, és a
törvény és az igazság elfordítását látod
a tartományban: ne csodálkozz ezen a
dolgon, mert a Magasságos, aki a magasságos fölött való, látja azt; sőt a Magasságos mindezek felett van.
9 Az ország haszna pedig mindeneknek hasznos: a királynak is a jól művelt föld.
10 Aki szereti a pénzt, nem telik be
pénzzel, és aki szereti a sokaságot nem
telik be jövedelemmel. Ez is hiábavalóság.
11 Mikor megszaporodik a jószág,
megszaporodnak annak megemésztői
is; mi haszna van azért benne urának,
hanem hogy csak szemeivel ránéz?
12 Édes az álom a munkásnak, akár
sokat, akár keveset egyen; a gazdag
bővölködése pedig nem hagyja őt
aludni.
13 Van gonosz nyavalya amelyet láttam a nap alatt: az urának veszedelmére tartott gazdagság;
14 Vagy mikor a gazdagság elvész gonosz dologban való foglalatosság miatt annyira, hogy született fia kezében
sem lesz semmi.
15 Ahogy kijött anyjának méhéből,
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meztelen megy el ismét, ahogy jött: és
semmit nem visz el munkájából amit
kezében elvinne.
16 Azért ez is gonosz nyavalya, hogy
ahogy jött, úgy megy el. Mi haszna van
neki abban, hogy a szélnek munkálkodott?
17 És hogy teljes életében a sötétben
evett, sokszori haraggal, keserűséggel
és búsulással?
18 Ez azért a jó amelyet láttam, hogy
szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az élete napjainak
száma szerint, amelyeket adott neki az
Isten, mert ez az ő része.
19 És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyen abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen a munkájának: ez az Isten ajándéka!
20 Hogyha nem sokat adott az Isten,
mégis emlékezzen meg az ő élete napjaiban arról, hogy az ő szívének örömét
kedveli az Isten.

18
Préd 2,11;
Préd 2,25;
Préd 3,12;
Préd 3,22;
Préd 9,9;
Préd 12,1;

6

Megmutatja Salamon e világi javak
hiábavalóságát abból, hogy azok nem
mindig ugyanannál az egy embernél maradnak meg, hanem ide-oda szétoszlanak,
és sem a javakat, sem a ő urukat a hiábavalóságtól meg nem menthetik és senkit jobbá nem tesznek.

1 Van egy gonosz amelyet láttam a nap
alatt, és az emberek között gyakori;
2 Mikor valakinek az Isten ad gazdagságot és kincseket és tisztességet, és
semmi nélkül nem szűkölködik, valamit kívánhat lelkének, és az Isten nem
engedi neki, hogy éljen azzal, hanem
más ember él azzal: ez hiábavalóság és
gonosz nyavalya!
3 Ha száz gyermeket szül is valaki és
sok esztendeig él úgy, hogy az ő esztendeinek napja sok, de az ő lelke a jóval meg nem elégszik, és nem lesz neki
temetése: azt mondom, hogy jobb annál a koraszülött gyermek,
4 Mert hiábavalóságban jött, sötétségben jár, és sötétséggel fedeztetik be a
neve,
5 A napot sem látta és nem ismerte;
tűrhetőbb ennek állapota, hogynem
annak.
6 Hogyha kétezer esztendőt élne is, és

5
Jób 3,16;
Zsolt 58,9;

Prédikátor 6. 7.

12
Zsolt
144,4;
Préd 8,7;
Jak
4,13-14;

a jóval nem él: vagy nem ugyanarra az
egy helyre mennek mindezek?
7 Ha az embernek minden munkája
szerencsés lesz is, azonban az ő kívánsága be nem telik.
8 Mert miben különbözik a bölcs a bolondtól, és a gazdag a szegénytől, míg
az élők között járnak?
9 Jobb amit ember szemmel lát, mint
az ő kívánságának követése; ez is hiábavalóság és a szellem gyötrelme!
10 Valami van, már rajta van az emberen az ember név, és bizonyos dolog,
hogy ő ember, és nem vetekedhet azzal aki hatalmasabb nála.
11 Ha sok a vagyon, a hiábavalóság is
sok, és mi haszna van az embernek abban?
12 Mert kicsoda tudhatja mi legyen az
embernek jó e világon az ő hiábavaló élete napjainak száma szerint, amelyekben mintegy árnyékon megy át?
Kicsoda az aki megmondhatná az embernek a nap alatt ami ezután következik rá?

7

E világi javaknál a jó hírnevet, a jó hírnévnél a halált jobbnak mondja. Ezért
az embereket bölcsességre, istenfélelemre
és az Isten igazgatásához való engedelmességre inti. A bölcsességnek mérlegelését
kárhoztatja és megmutatja, hogy az emberek, kifejezetten pedig a gonosz asszonyok
gonoszsága végtelen.

1
Péld 22,1;

5
Péld 13,18;
Péld
15,31-32;
6
Zsolt
58,10;

1 Jobb a jó hír a drága kenetnél; és a
halál napja jobb az ő születésének napjánál.
2 Jobb a siralmas házhoz menni, mint a
lakodalom házához menni, mert minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.
3 Jobb a szomorúság a nevetésnél,
mert az arc szomorúsága által jobbá
lesz a szív.
4 A bölcsek elméje a siralmas házban
van, a bolondok elméje pedig a vigasság házában.
5 Jobb a bölcs dorgálását hallani, mint
valaki hallja a bolondok éneklését.
6 Mert olyan a bolond nevetése, mint
a tövis ropogása a fazék alatt; ez is hiábavalóság!
7 A nyomorúság, mivelhogy megbolondítja a bölcs embert is, és annak szívét elveszti az ajándék.

8 Jobb akármi dolognak vége annak
kezdeténél; jobb a tűrő, mint a kevély.
9 Ne légy hirtelen szellemedben a haragra, mert a harag a bolondok keblében nyugszik.
10 Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a
régi napok jobbak voltak ezeknél?
mert nem bölcsességből származik az
ilyen kérdés.
11 Jó a bölcsesség az örökséggel, és
előmenetelükre van az embereknek,
akik a napot látják.
12 Mert a bölcsesség árnyéka alatt, és
a gazdagság árnyéka alatt egyformán
nyugszik az ember! de a bölcsesség tudománya hasznosabb, mely életet ad
az ő urainak.
13 Tekintsd meg az Isten cselekedeteit,
mert kicsoda állíthatja helyre azt amit
Ő leront?
14 A jó szerencse idején élj a jóval; a
gonosz szerencse idejére pedig vigyázz, mert ezt az Isten annak helyébe
szerezte annyira, hogy az ember semmit abból eszébe nem vehet ami rá következik.
15 Mindent láttam az én hiábavalóságom napjain: van olyan igaz aki elvész
az ő igazságában; és van gonosz ember
aki meghosszabbítja életének napjait az
ő gonoszságában.
16 Ne légy felettébb igaz, és felettébb
ne bölcselkedj, miért keresnél magadnak veszedelmet?
17 Ne légy felettébb gonosz, és ne légy
balgatag, miért halnál meg időd előtt?
18 Jobb, hogy ezt megfogd, és attól a
kezed meg ne vond, mert aki az Istent
féli, mindezektől megszabadul!
19 A bölcsesség inkább megerősíti a
bölcset, mint tíz hatalmas akik a városban vannak.
20 Mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekedne és nem vétkezne.
21 Ne figyelj minden beszédre, melyet
mondanak, hogy meg ne halld szolgádat, hogy átkoz téged.
22 Mert sok esetben tudja a te lelked
is, hogy te is gonoszt mondtál egyebeknek.
23 Mindezeket megpróbáltam az én
bölcsességem által. Mikor azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, a bölcsesség távol volt tőlem.
24 Mert ami felette igen messze van,
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13
Jób 9,12;
Jób 11,10;
Jób 12,14;
Ésa 43,13;

20
1Kir
8,46-47;
2Krón 6,36;
Péld 20,9;
1Ján 1,8;

Prédikátor 7. 8. 9.
25
Préd 1,17;
Préd 2,12;

26
Péld 5,3;
Péld 6,24;
Péld 6,26;
Péld 7,6;
Péld 7,23;
Péld 22,14;

és felette mélységes; kicsoda tudhatja
meg azt?
25 Fordítottam magam és a szívem a
bölcsesség és az okoskodás tudására,
kutatására és keresésére, hogy megtudjam a bolondság gonoszságát, és a
tévelygés balgatagságát.
26 És egy dolgot találtam mely keservesebb a halálnál, tudniillik az olyan as�szonyt, akinek a szíve olyan mint a tőr
és a háló, kezei pedig olyanok mint a
kötelek. Aki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnöst pedig megfogja az.
27 Lásd, ezt találtam, azt mondja a prédikátor; mikor gyakran nagy szorgalommal kerestem a megfejtést,
28 De minél inkább keresi az én lelkem, annál inkább nem találom meg.
Ezer közül egy embert találtam, de as�szonyt mindezekben nem találtam.
29 Hanem lásd, ezt találtam, hogy az
Isten igazságban teremtette az embert;
ők pedig hiábavaló gondolatokat kerestek.

8

Elmondja először, hogy a fejedelmeknek milyen külső engedelemmel tartoznak az emberek, a polgári külső igazság hiábavalóságát mondja, és bizonyítja
azok kegyetlenségéből akik vezetők, akiket
halállal és ítélettel fenyeget, a jókat pedig
vigasztalja. Utoljára, az ilyen testi dolgokban való ítéletet mondja meg.

2
Péld 24,21;

5
Róm 13,3;

7
Préd 6,12;

1 Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki
tudja a dolgok magyarázatát? Az ember bölcsessége megvilágosítja az arcát; és az ő külsejének erőssége megváltozik.
2 Én mondom, hogy a király parancsát
meg kell őrizni, de az Isten esküjének
módja szerint.
3 Ne menj el haraggal az ő arca elől, ne
maradj meg a gonosz dologban, mert
valamit akar, megcselekszi.
4 Valami dolgot parancsol a király, azt
megcselekszi, és kicsoda merné neki
ezt mondani: mit művelsz?
5 Aki megtartja a parancsolatot, nem
ismer nyomorúságot, és a bölcs elméje
megért mind időt, mind a módot,
6 Mert minden akaratnak van ideje és
módja, mert az ember nyomorúsága
sok rajta;
7 Mert nem tudja azt, ami következik,
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mert ki mondja meg neki, mikor lesz
az?
8 Egy ember sem uralkodhat a szellemén, hogy megtartsa a szellemét; és
semmi hatalom nincs a halál napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak; és a gonoszság nem szabadítja meg azt aki azzal él.
9 Mindezt láttam, és megfigyeltem
minden dolgot amely történik a nap
alatt, hogy van olyan idő amelyben az
ember uralkodik az emberen a maga
kárára.
10 És azután láttam, hogy a gonoszokat eltemették miután meghaltak; és
miután a szenthelyről kimentek, elfelejtették abban a városban amelyben
úgy cselekedtek. Ez is hiábavalóság!
11 Mivel a büntetést nem végzik el hamar a gonoszság cselekedőjén, azért
arra viszi az emberek fiainak szíve
őket, hogy gonoszt cselekedjenek.
12 Ha meghosszabbítaná is Isten a bűnös életét aki százszor is vétkezik, mégis tudom én, hogy az istenfélőknek
lesz jól dolguk, akik félik az Ő arcát;
13 A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz mint az árnyék, mert nem
rettegi az Isten arcát.
14 Van hiábavalóság amely e földön
történik; az, hogy vannak olyan igazak
akiknek dolga a gonoszok cselekedetei
szerint lesz; és vannak gonoszok akiknek dolga az igazak cselekedetei szerint lesz; mondtam, hogy ez is hiábavalóság.
15 Azért dicsértem én a vigasságot,
hogy nincs az embernek jobb e világon, hanem hogy egyen, igyon és vigadjon; és ez kísérje őt munkájában
életének napjaiban, amelyeket Isten ad
neki a nap alatt.

9

Miután megmutatta az előző részben e
világi dolgok hiábavalóságát a fejedelmek példájából, ebben a részben ugyanúgy megmutatja az olyan dolgokban, amelyek az Isten gondviseléséből vannak, amelyek az emberek okoskodása felett van. Azt
mondja ezért, és azt mutatja meg e részben, hogy nincs az ember hatalmában a
saját személye, cselekedete és tanácsa ami
előmenetelt adna neki, amelyből az derül
ki, hogy minden hiábavalóság alá van vetve.
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Jób 14,5;
Zsolt 39,5;
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Prédikátor 9.

3
Préd 1,17;
Préd 7,25;

4
Zsolt
73,12-13;

1 Mikor a szívem a bölcsesség megtudására adtam, és hogy megvizsgáljak minden dolgot amely e földön lesz,
(mert sem éjjel, sem nappal az emberek
szeme álmot nem lát):
2 Akkor eszembe vettem az Isten minden dolgát, hogy az ember nem mehet végére az e világon lévő dolognak, amelyért munkálkodik az ember,
hogy annak végére menjen, de nem
mehet végére: sőt ha azt mondja is a
bölcs ember, hogy azon van, nem mehet végére.
3 Mert mindezt szívemre vettem, és
pedig azért, hogy megvizsgáljam
mindezt: hogy az igazak és bölcsek,
és azok minden cselekedetei Isten kezében vannak; szeretet is, gyűlölet is,
nem tudják az emberek, mindez előttük van.
4 Minden olyan, hogy mindenkit érhet, egyazon szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, mind annak aki
áldozik, mind aki nem áldozik, úgy a
jónak mint a bűnösnek, az esküvőnek
úgy mint aki féli az esküvést.
5 Mind az ég alatt való dolgokban
e gonosz van, hogy mindeneknek
egyenlő szerencséjük van; és az emberek fiainak szíve is teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság
van amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek.
6 Mert akármelyiket válaszd, csak e világon van reménysége, mert jobb az
élő eb mint a halott oroszlán.
7 Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs
többé, mivelhogy emlékezetük elfelejtetett.
8 Mind szeretetük, mind gyűlöletük,
mind kívánságuk most már elveszett;
és többé semmi részük nincs semmi
dologban, amely a nap alatt történik.
9 No azért vigassággal egyed a te kenyeredet, és vidámsággal igyad a te
borodat; amíg kedvesek Istennek a te
cselekedeteid!
10 Ruháid mindenkor fehérek legyenek, és az olaj el ne fogyatkozzon a fejedről.
11 Éld életedet a feleségeddel akit szeretsz, a te hiábavaló életed mindennapjaiban, amelyet Isten adott neked a

nap alatt, a te hiábavalóságod mindennapjaiban, mert ez a részed az életedben és a munkádban, mellyel munkálkodsz a nap alatt.
12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert
semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban,
ahová menendő vagy.
13 Elfordítva magam, láttam a nap
alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és
nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a
gazdagság, és nem a szépeké a kedvesség, hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek.
14 Mert nem is tudja az ember az ő idejét; mint a halak melyek megfogatnak
a gonosz hálóban, és mint a madarak
melyek megfogatnak a tőrben, ahogyan ezek, úgy megfogatnak az emberek fiai a gonoszság idején, mikor az
hirtelen eljön rájuk.
15 Ezt is bölcsességnek láttam a nap
alatt, és ez nagy volt előttem.
16 Tudniillik, hogy volt egy kicsi város,
és abban kevés ember volt, és hatalmas
király jött el az ellen, és körülvette azt,
és az ellen nagy erősségeket építtetett.
17 És találtatott abban egy szegény ember aki bölcs volt, és az ő bölcsességével megszabadította a várost, de senki nem emlékezett meg arról a szegény
emberről.
18 Akkor én azt mondtam: jobb a bölcsesség az erősségnél, de a szegény
bölcsessége utálatos, és az ő beszédeit nem hallgatják meg.
19 A bölcsek nyugodt beszédét inkább
meghallgatják, mint a bolondok közt
uralkodó kiáltását.
20 Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál; és egy bűnös sok jót elveszt.
21 A halott legyek megbüdösítik, megerjesztik a patikárius kenetét; hasonlóan az olyan embert, aki a bölcsességért
és dicsőségért becsületes, meggyalázza egy kicsiny balgatagság.
22 A bölcs ember szíve az ő jobb kezénél van; a bolond szíve pedig bal kezénél.
23 A bolond, mikor az úton jár is, az ő
elméje hiányos, és mindennek hirdeti,
hogy ő bolond.
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18
Péld 21,22;
Préd 7,19;

23
Péld 13,16;

Prédikátor 10. 11. 12.

10

Megtanít Salamon, hogy hogyan viselkedjenek az emberek a hatalmasságokkal, azután megmondja milyen dolgok jönnek a jó és a gonosz, hitvány fejedelmek igazgatásából. Utoljára int, hogy a
fejedelmekről az ember tisztességesen szóljon.

dél, és a kezek restsége miatt csepeg a
ház.
16 Vigasságért szereznek lakodalmat,
és a bor vidámítja meg az élőket: és a
pénz szerzi meg mindezeket.
17 Még a te gondolatodban se átkozd
a királyt, és a te ágyasházadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj: mert az
1 Mikor a fejedelem haragja felgerjed égi madár is elviszi a szót, és a szárellened, el ne hagyd a helyed, mert a nyas állat is bevádolná a beszédedet.
szelídség nagy bűnöket lecsendesít.
Inti az embereket Salamon az adako2 Van egy gonosz amelyet láttam a nap
zásra, az Isten ígéreteiben való bizaalatt, a tévelygés miatt, amely a fejedelomra. Az Isten csodálatos dolgairól szól és
lemtől származik.
3 Hogy a bolondságnak nagy méltósá- csodálatos igazságáról, és int, hogy engedga volt, a gazdagok pedig gyalázatban jünk neki. Utoljára azokat inti, akik e világi jókban gyönyörködnek, hogy a halálról
ültek.
4 Láttam, hogy a szolgák lovakon ül- és e világ minden dolgának hiábavalóságátek, a fejedelmek pedig gyalog mentek ról emlékezzenek meg.
a földön mint a szolgák.
5 Aki vermet ás, abba beesik; és aki el- 1 Vesd a te kenyeredet a víz színére,
hányja a kerítést, megmarja azt a kí- mert sok nap múlva megtalálod azt.
gyó.
2 Adj részt hétnek vagy nyolcnak is,
6 Aki kihányja helyükből a köveket, mert nem tudod micsoda veszedelem
fájdalmat szenved azok miatt; aki ha- következik a földre.
sogatja a fát, veszedelemben forog 3 Mikor a sűrű fellegek megtelnek,
amiatt.
esőt adnak a földre; és ha leesik a fa
7 Ha a vas megtompul, és annak élét délre vagy északra, amely helyre lemeg nem köszörüli az ember, akkor az esik a fa, ott marad.
erejét kell megfeszíteni; a bölcsesség 4 Aki a szelet nézi, az nem vet; és aki
pedig nagy előmenetel minden dolog el- sűrű fellegre néz, nem arat.
igazítására.
5 Ahogyan nem tudod a szél útját, és
8 Ha megharap a kígyó ami meg nem hogyan vannak a csontok a terhes as�varázsoltatott, akkor semmi haszna szony méhében, úgy nem tudod az Isnincs a varázsló beszédnek.
ten dolgát, aki mindeneket cselekszik.
9 A bölcs ember szájának beszédei 6 Reggel vesd el a te magodat és este
kedvesek; a bolond pedig ajkaival se pihentesd kezedet, mert nem tudod
veszti el magát.
melyik jobb, ez vagy az, vagy ha mind
10 Szája beszédeinek kezdete bolond- a kettő jó lesz egyszerre.
ság, és szája beszédeinek vége is balga- 7 Valóban édes a világosság, és jó a mi
tagság.
szemeinkkel néznünk a napot.
11 És a bolond szaporítja a szót, pedig 8 Mert ha sok esztendeig él is az emnem tudja az ember ami következik, ber, mindazokban örvendezik; és megés ami utána lesz kicsoda mondja meg emlékezzen a sötétség napjairól, még
azt neki?
ha sok esztendőnk is van. Valami eljö12 A bolond munkája elfárasztja őt vendő, mind hiábavalóság.
úgy, hogy a városba sem tud menni.
13 Jaj neked ország, mikor királyod
Salamon megszólítja a magában bigyermek, és a fejedelmeid reggel eszzakodó embert, és int, hogy gondolnek.
jon az Istenre, a vénségre és halálra. Be14 Boldog vagy te ország, mikor kirá- fejezi ezt a könyvet és megerősíti ez előblyod nemes ember, és a fejedelmeid bi tudományt, hogy e világon nincs egyéb,
idejében esznek a test erejéért és nem csak hiábavalóság. Buzdít istenfélelemre,
az italért.
az Isten eljön és megítéli e világot, ebből
15 A restség miatt elhanyatlik a házfe- merítsünk erőt.
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2Móz
22,28;
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5
Péld 26,27;
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Ésa 3,5-6;
Ámós 6,4;
14
Hós 13,11;
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2
2Kor 9,10;

5
Zsolt
139,15-16;
Jn 3,8;

Prédikátor 12. - Énekek 1.
1 Örvendezz ifjú a te ifjúságodban,
és vidámítson meg téged a te szíved
a te ifjúságod idejében, és járj a te szíved útjaiban, és szemeid látásaiban, de
tudd meg, hogy mindezekért az Isten
téged ítéletre von!
2 Vesd el a haragot a te szívedből, és
vesd el a gonoszt a te hústestedből,
mert az ifjúság, mint szinte a születésünk, hiábavalóság.
3 És emlékezz meg a te Teremtődről
ifjúságod idejében, míg a veszedelem
napjai el nem jönnek, és míg el nem
jönnek az esztendők, melyekről azt
mondod: nem szeretem ezeket!
4 Amíg a nap meg nem sötétedik, a világossággal, a holddal és csillagokkal
együtt; és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után.
5 Amely időben megremegnek a ház
őrzői, és megrogynak az erős férfiak,
és megállnak az őrlő lányok, és meghomályosodnak az ablakon kinézők.
6 És az ajtók kívül bezáratnak a malom
zúgásának megállásáért; és mikor felkel a madár szavára is, és megszűnik
minden éneklő lány.
7 Minden halmocskától is félnek, és az
úton való botlástól, és mikor a mandulafa kivirágzik, és a sáska megkövéredik, mikor az ő kívánsága megfogyatkozik; és mikor az ember az ő életének
utolsó idejére jut, és az utcán körül járnak a sírók.

8 Mielőtt elszakadna az ezüstkötél és
megromlana az aranypalackocska, és a
veder eltörne a forrásnál, és beletörne
a kerék a kútba,
9 És mielőtt a por földdé lenne mint
azelőtt volt; a szellem pedig megtérne
Istenhez aki adta azt.
10 Igen nagy hiábavalóságok, azt
mondja a prédikátor, mindezek hiábavalóságok!
11 És azonfelül, mivel a prédikátor
bölcs volt, még a népet is tudományra
tanította, és tudakozott, és írt sok bölcs
mondást.
12 És igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédet, igaz írást
és igaz beszédeket.
13 A bölcsek beszédei hasonlók az
ösztökéhez, és mint a szegek, erősen
le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól
adattak.
14 Mindezekből, fiam, intess meg: a
sok könyv írásának nincs vége, és a
sok tanulás fáradságára van a hústestnek.
15 A dolog summája mindezeket hallva ez: az Istent féld, és az Ő parancsolatait megtartsd, mert ez az ember fő
dolga!
16 Mert az Isten ítéletre előhoz minden
cselekedetet, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az.
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1Móz 2,7;
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4Móz
16,22;
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Zsolt
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1Kor 4,5;
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ÉNEKEK ÉNEKE
Ebben a könyvben Salamon király, a fáraó lányával kötött házasságának példájával
megírja az egyház és Jézus Krisztus szent egyesülését, amelyet szerzett, megtart és nevel az Ő örökkévaló szeretete az egyház iránt, mindaddig, amíg Krisztus a második vis�szajövetelével ezt a házasságot tökéletessé teszi, az egész egyház testét egybeszerkesztve,
hogy az Isten legyen mindenben minden.

1

Az egyház, amely a Krisztus jegyese
(Eféz. 5.), az ő vőlegényének, Krisztusnak szerelmével felbuzdítva szeretné csókolgatni, az Ő nevét és jó illatát magasztalva. Megvallja az ő méltatlanságát, de
másfelől nem tagadja szépségét, és hívja a vőlegényt, akit a vőlegény tanít, és
szép ígéretekkel ékesít. Ezután egymásnak
örülnek, és egymás szépségét hirdetik. Az
egész könyv a vőlegény (aki a Krisztus) és

a menyasszony (aki az egyház) beszélgetéséből áll.
1 Énekek éneke, mely Salamoné.
2 Csókoljon meg engem szájának csókjaival, mert a te szerelmeid jobbak a
bornál.
3 A te drága keneteid jók illatozásra; a
te neved szétterjedt, mint a drága kenet, azért szeretnek téged a lányok.
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2
Énekek
4,10;

Énekek 1. 2. 3.
4
1Pét 1,8;

7
5Móz 12,5;
Énekek
3,1-3;
8
Énekek 5,9;
Énekek 6,1;
9
Énekek 2,2;
Énekek
2,10;
Énekek
2,13;
Énekek 4,1;
Énekek 4,7;
Énekek 5,2;
Énekek 6,4;
Jn
15,14-15;
10
Ezék
16,11-13;

16
Énekek 4,1;
Énekek
5,12;

4 Vonj engem, és utánad futunk! Bevitt
engem a király az ő ágyasházába; örvendezünk és vigadunk benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek
jobbak a bornál, az igazságosak szeretnek téged.
5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem
lányai; mint Kédár sátraiban lakók, és
mint a Salamon sátrában lakók.
6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;
az én anyám fiai megharagudtak ellenem, a szőlők őrzőjévé tettek engem,
– a magam szőlőjét nem őriztem.
7 Mondd meg nekem te, akit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol nyugtatsz délben, mert miért vonnám fel sátoromat a társaid juhainál?
8 Mivelhogy nem tudod, óh asszonyok
között legszebb! jöjj ki a nyáj nyomdokain, és őrizd a kecskéidet a pásztorok
sátrai körül.
9 A fáraó szekereiben lévő paripákhoz
hasonlítalak téged, én mátkám.
10 Szép az arcod drágakövek sorával,
a nyakad aranyláncokkal.
11 Arany ékességet csinálunk neked,
ezüstből csinált gyöngyökkel.
12 Mikor a király mellettem ül, nárdus
jó illata származik tőle.
13 Olyan az én szerelmesem nekem
mint egy kötés mirha, mely kebleim
között hál.
14 Mint az Engedi szőlőiben a ciprusfürt, olyan nekem az én szerelmesem.
15 Íme szép vagy én mátkám, íme szép
vagy, a te szemeid olyanok mint a galambok.
16 Íme te is szép vagy én szerelmesem,
gyönyörűséges, és a mi ágyunk zöldellő.
17 A mi házaink gerendái cédrusfák,
és a mi mulatóhelyeink ciprusfa.

2

A vőlegény és a menyasszony az ő szépségükről vallanak, és a menyasszony
minden javait a vőlegénynek köszöni és
neki tulajdonítja, és a vőlegény szerelméről és a menyasszony szerelméről bizonyságot tesz. Ezután hívja a vőlegényt magához, és szól az ő hivataláról és ígéreteiről,
melyeket tett neki. Örül és dicsekedik a vőlegény jelenlétéről, és ezt a jelenlétet kívánja egészen az utolsó eljövetelig.
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1 Én Sáron rózsája vagyok, és gyöngyvirág.
2 Mint a liliom a tövisek közt, olyan az
én mátkám a lányok közt.
3 Mint az almafa az erdő fái közt, olyan
az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő
árnyékában kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az ínyemnek.
4 Bevisz engem a lakodalom házába, és zászló helyett van nála a hozzám
való szerelme.
5 Erősítsetek engem borral, jó illatú almákkal tápláljatok, mert beteg vagyok
a szerelem miatt.
6 Az ő bal keze a fejem alatt van, és
jobb kezével megölel engem.
7 Kényszerítelek titeket Jeruzsálem lányai, a vadkecskékre és a mező szarvasaira: fel ne keltsétek és fel ne ébresszétek a szerelmemet addig amíg akarja.
8 Szerelmesem szavát hallom, íme ő jön
ugrálva a hegyeken, szökellve a halmokon!
9 Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasok fiához. Íme ő áll
a falunkon túl, néz az ablakokból, mutogatja magát a rostélyokon keresztül,
10 Szólt nekem az én szerelmesem, és
mondta: kelj fel mátkám, én szépem,
és gyere.
11 Mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt,
elment.
12 Virágok látszanak a földön, eljött az
éneklés ideje, és a gerlice szava hallatszik a mi földünkön.
13 A fügefa első gyümölcsét érleli, és
a szőlők virágzásban vannak, jó illatot
adnak; kelj fel én mátkám, én szépem,
és jöjj hozzám!
14 Én galambom, ki a kőszikla hasadékaiban laksz, a magas kőszál rejtekében,
mutasd meg nekem az arcodat, hadd
halljam a szavadat, mert a te szavad
gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes!
15 Fogjátok meg nekünk a rókákat, a
rókafiakat, akik elpusztítják a szőlőket,
mert a mi szőlőink virágban vannak.
16 Az én szerelmesem az enyém, és én
az övé, aki a liliomok közt legeltet.
17 Amíg megjelenik a nap és az árnyékok elmúlnak: térj meg és légy hasonló
én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasok fiához a Béther hegyein.

3

Az egyház elmondja az Ő vőlegényéhez való szerelmét, ami napról nap-

6
Énekek 8,3;

14
Énekek
5,13;
Énekek
5,16;
15
Ezék 13,4;
Lk 13,32;

17
Énekek 4,6;

Énekek 3. 4.
ra növekszik és ezáltal Őhozzá ragaszkodik. Azután, mivel biztos a vőlegény szerelmében, elmondja, hogy neki sokkal jobb
nem itt tartóztatni a vőlegényt, mert jobb
Őutána menni a mennyei házba.

6
Énekek 8,5;

9
Énekek 6,9;

1 Az én ágyasházamban éjjeleken kerestem azt akit szeret az én lelkem, kerestem őt és nem találtam meg.
2 Most már felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem
azt akit szeret az én lelkem; kerestem
őt és nem találtam.
3 Megtaláltak engem az őrzők, akik a
várost kerülik. Mondtam nekik: Láttátok-e azt akit az én lelkem szeret?
4 Alig mentem el azoktól, mikor megtaláltam azt akit az én lelkem szeret.
Megragadtam őt, el sem bocsátottam
míg be nem vittem őt anyám házába,
és az én szülőm ágyasházába.
5 Kényszerítelek titeket Jeruzsálem lányai, a vadkecskékre és a mező szarvasaira, fel ne költsétek és fel ne ébresszétek a szerelmemet, valameddig
ő akarja.
6 Kicsoda az aki feljön a pusztából,
mint a mirhának, és tömjénnek, és a
patikáriusnak minden jó illatú porának füstoszlopa.
7 Íme ez a Salamon ágya, mely körül
Izrael erősei közül hatvan erős férfi van!
8 Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán
fegyvere, az éjszakának félelme ellen.
9 Hálóágyat csinált magának Salamon
király a Libanon fáiból.
10 Oszlopait ezüstből csinálta, oldalát
aranyból, leplét bársonyból, belső része ki van rakva szeretettel, Jeruzsálem lányaitól.
11 Gyertek ki és nézzétek Sion lányai,
Salamon királyt a koronában mellyel
megkoronázta őt az anyja, az ő eljegyzése napjára, és az ő szíve vigassága
napjára!

4

Krisztus az egyház szépségét dicséri, és
annak szerelmétől elragadtatva dicséri
beszédének gyönyörűségét, ékességét, tökéletességét és az ő gyümölcseit.

1
Énekek
1,15;
Énekek 6,2;

1 Íme szép vagy én mátkám, íme szép
vagy, a te szemeid galambok a te fátyolod mögött; a te hajad hasonló a

kecskék nyájához, melyek a Gileád hegyéről szállnak alá.
2 Fogaid hasonlók a megnyírt juhok
nyájához, melyek feljönnek a fürdőből, melyek mind kettősöket ellenek,
és nincs azok között meddő.
3 Mint a vörös cérna a te ajkaid, és beszéded ékes; mint a pomagránát darabja, olyan a halántékod a hajad fátyla alatt.
4 Nyakad hasonló a Dávid tornyához amely fegyveres háznak építtetett,
amelyben ezer pajzs függesztetett fel,
mind az erős vitézek pajzsai.
5 A te két emlőd olyan mint a vadkecske kettős fia, amelyek a liliomok közt
legelnek.
6 Míg feljön a nap és elmúlnak az árnyékok, elmegyek a mirha hegyére és
a tömjén halmára.
7 Mindenestől szép vagy én mátkám,
és semmi szeplő nincs benned!
8 Én velem a Libanonról, én jegyesem,
én velem a Libanonról jöjj el; nézz az
Amana hegyéről, a Sénir és Hermon
tetejéről, az oroszlánok barlangjából, a
párducok hegyeiről.
9 Megsebesítetted az én szívemet én
húgom, jegyesem, megsebesítetted az
én szívemet a te szemeid egy tekintetével, a te nyakadon való egy aranylánccal!
10 Mely igen szépek a te szerelmeid én
húgom, jegyesem! mely igen jók a te
szerelmeid! jobbak a bornál, és a te keneteid illata minden fűszernél!
11 Színmézet csepegnek ajkaid én jegyesem, méz és tej van nyelved alatt,
és ruháid illata mint a Libanon illata.
12 Olyan vagy mint a berekesztett kert
én húgom, jegyesem! mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!
13 Csemetéid gránátalmás kert, édes
gyümölcsökkel együtt, ciprusok nárdusokkal együtt.
14 Nárdus és sáfrány, jó illatú nád és
fahéj, mindenféle tömjéntermő fákkal,
mirha és aloe, minden drága fűszerrel.
15 Kertek forrása, élő vizek kútfeje,
melyek a Libanonról folynak.
16 Serkenj fel északi szél, és jöjj el déli
szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú fűszerei; jöjjön el az én
szerelmesem az ő kertjébe, és egye annak gyönyörűséges gyümölcsét.
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3
Zsolt 147,1;
Kol 4,6;

4
Énekek 7,4;

5
Énekek 7,3;

Énekek 5. 6.

5

Az egyház Krisztustól való eltávozását
az ő bűneinek tulajdonítja, és elmondja, hogy megbántotta a vőlegényt, és méltán bűnhődik; a hívők segítségét kéri, hogy
egyenlő igyekezettel jelentsék meg a vőlegényhez való szerelmét, megírja hova ment
a vőlegény, és a hitben erősíti magát.

1
Ésa 41,8;
Jak 2,23;

6
Énekek 3,1;

8
Zsolt
42,1-3;
Énekek 2,7;
Énekek 3,5;
Róm 15,30;
Jak 5,16;

1 Bementem az én kertembe én húgom, jegyesem, leszedem az én mirhámat az én balzsamommal, eszem az
én lépes mézemet az én mézemmel,
iszom az én boromat az én tejemmel.
Egyetek barátaim, igyatok és részegedjetek meg, szerelmeseim!
2 Elaludtam, de lelkemben vigyáztam, és íme az én szerelmesem szava
aki zörget, ezt mondva: Nyisd meg nekem én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert fejem megrakodott harmattal, hajam az éjszakának harmatával!
3 Feleltem én: Levetettem ruhámat, hogyan öltözhetnék fel? Megmostam lábaimat, hogyan keverném azokat a
porba?
4 Az én szerelmesem benyújtotta kezét
az ajtó hasadékán, és az én belső részeim megindultak rajta.
5 Felkeltem, hogy megnyissam az én
szerelmesemnek, és kezeimről mirha
csepegett, és az ujjaimról folyó mirha
a závár kilincsére.
6 Megnyitottam az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult,
elment; lelkem megindult az ő beszédén: kerestem őt, de nem találtam, kiáltottam őt, de nem felelt nekem!
7 Megtaláltak engem az őrzők, akik
a várost kerülik, megvertek engem,
megsebesítettek engem, a kőfal őrzői
elvették tőlem a felöltőmet.
8 Kényszerítelek titeket Jeruzsálem lányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondtok neki? hogy én a
szerelem betege vagyok!
9 Micsoda van a te szerelmesedben
egyéb szerelmesek felett, óh asszonyok
szépe? Micsoda van a te szerelmesedben egyéb szerelmesek felett, hogy
minket ilyen igen kényszerítesz?
10 Az én szerelmesem fehér és piros,
tízezernél is szebb.
11 Az ő feje mint a választott drága
megtisztított arany; fodor haja fekete
mint a hollónak.
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12 Az ő szemei mint a vízfolyás mellett való galambok, melyek tejben mosattak meg, mintha befoglalták volna.
13 Az ő arca hasonló a drága füvek
táblájához, amelyek illatos palántákat
nevelnek; az ő ajkai liliomok, melyekről drága olaj folyik.
14 Az ő kezei aranygyűrűk, melyek topázba foglaltattak; az ő hasa zafírokkal
megrakott elefántcsont fehérje.
15 Az ő lábai márványoszlopok, melyek tiszta aranytalpakra fundáltattak;
az ő tekintete, mint a Libanon; tetszetős mint a cédrusfa.
16 Az ő ínye édesség, és ő mindenestől fogva kívánatos! Ez az én szerelmesem, és ez az én barátom, óh Jeruzsálem lányai!
17 Hová ment a te szerelmesed, óh as�szonyok szépe? hová fordult a te szerelmesed, hogy keressük őt veled
együtt?
18 Az én szerelmesem elment az ő
kertjébe, a drága füvek táblái közé,
hogy a kertekben lakjon és liliomokat
szedjen.
19 Én az én szerelmesemé vagyok, és
az én szerelmesem az enyém, aki a liliomok közt legeltet.

12
Énekek
1,15;
Énekek 4,1;

6

Krisztus, az egyház lelki szépségét magasztalja és a menyegzőt kívánja, melyet bizonyít először a hivatalával, az ő jegyesének adott jók magasztalásával, és az
Ő jelenlétét és a hozzávaló jótéteményének
ígéreteit egészen a menyegző napjáig.

1 Szép vagy én mátkám mint Tirsa városa, ékes mint Jeruzsálem, rettenetes
mint a zászlós tábor.
2 Nézz rám a te szemeiddel, hogy azok
engem megvidámítsanak. A te hajad
olyan mint a kecskék nyája melyek a
Gileádról szállnak alá.
3 Fogaid hasonlók a juhok nyájához
melyek feljönnek a fürdőből, melyek
mind kettősöket ellenek, és azok között nincs meddő.
4 Mint a pomagránát darabja a halántékod a hajad fátyla alatt.
5 Ha hatvan királyné volna is és nyolcvan ágyas, és számtalan lány.
6 Az én egyetlen galambomat, az én
tökéletesemet, ki az ő anyjának egyetlen egye, az ő anyjának szerelmese,
mihelyt a lányok meglátják, boldog-

1
Zsolt
45,12;
Zsolt 48,3;
Énekek
1,15;
Énekek 4,1;

Énekek 6. 7. 8.

9
Zsolt
110,3;

nak mondják őt, a királyné asszonyok
és az ágyasok dicsérik őt, mondva:
7 Kicsoda az aki úgy látszik mintegy
hajnal, szép mint a hold, tiszta mint a
nap, rettenetes mint a zászlós tábor?
8 A diófás kertekbe mentem alá, hogy
a völgynek zöld füveit lássam; hogy
megnézzem ha fakad-e a szőlő, és a
pomagránátfák virágzanak-e?
9 Nem néztem még meg mindazokat, az
én elmém ültetett engem az én engedelmes népem szekerébe.
10 Térj meg, óh Sulamitból való! térj
meg, térj meg, hogy nézzünk téged!
Mit néztek Sulamitban? mintegy tábori sereg sorait!

7

Ez a rész az előző részhez tartozik, mert
ebben is magasztalja Krisztus az Ő jegyesének, az egyháznak lelki szépségét. Az
egyház pedig hallja a Krisztus iránta való
szerelmét, ezért magát mindenestől fogva
odaadja neki.

3
Énekek 4,5;

6
Énekek
1,15;
Énekek 4,1;

10
Énekek
2,16;

1 Óh mely szépek a te lépéseid a sarukban, óh fejedelem lánya! Csípőd hajlásai olyanok mint a kösöntyűk, mesteri
kezek műve.
2 Köldököd mint a kerekded csésze,
nem szűkölködik nedvesség nélkül;
hasad mint a gabonaasztag, liliomokkal körül kerítve.
3 Két emlőd mint két őzike, a vadkecske kettős fiai.
4 Nyakad mint az elefántcsontból csinált torony; szemeid mint a hesbonbeli
halastavak, a sok népű kapunál; orrod
hasonló a Libanon tornyához mely Damaszkusz felé néz.
5 Amit fejedre tettek hasonló a
Kármelhez, és hajad fonatéka a bársonyhoz, a király is megköttetne fürtjeiddel!
6 Mely igen szép vagy és mely ékes, óh
én gyönyörűséges szerelmem!
7 Ez a te magasságod hasonló a pálmafához, és emlőid a szőlőgerezdekhez.
8 Azt mondtam: felhágok a pálmafára,
megfogom annak ágait: és lesznek a te
emlőid mint a szőlő gerezdjei, és orrod
illata mint az almáé.
9 És az ínyed mint a legjobb bor, mely
gyönyörűségesen és egyenesen mozog, mely szóra nyitja az alvók ajkait.
10 Én az én szerelmesemé vagyok, és
engem kíván ő!

11 No, én szerelmesem, menjünk ki a
mezőre, háljunk a falukban.
12 Felkelve menjünk a szőlőkbe, lássuk meg ha virágzik-e a szőlő, ha kimutatta-e magát a szőlőszem, ha virágzanak-e a gránátalmafák: ott közlöm az én szerelmemet veled.
13 A mandragórák illatoznak, és ajtónk előtt minden drágalátos gyümölcs van, ók és újak, melyeket óh én
szerelmesem, neked megtartottam!

8

Az egyház, a Krisztussal való egyesülését kívánja, és kéri Krisztust, hogy őt
az Ő szívében hordozza, és bizonyossá teszi az iránta való buzgó és nagy szerelméről. Az egyház tanácskozik Krisztussal, a
pogány népek hívásáról. Krisztus ajánlja magát az egyház kiterjesztéséhez, aminek nagy örömét veszi az egyház az Ő törvényéből. Megjelenti Krisztus az Ő szerelmét az egyház iránt, és inti azt az ő feladatára, végül az egyház kéri Krisztus segítségét.
1 Bárcsak atyámfia lennél nekem, ki az
én anyám emlőjét szopta, hogy téged
kívül találva megcsókolnálak; mégsem
utálnának meg engem.
2 Elvinnélek, bevinnélek anyám házába, ki engem tanít, én meg fűszeres
borral itatnálak, gránátalma levével.
3 Az ő bal keze az én fejem alatt, és
jobb kezével megölel engem.
4 Kényszerítelek titeket Jeruzsálem
lányai, miért költenétek és miért ébresztenétek fel a szerelmemet míg ő
nem akarja?
5 Kicsoda ez aki feljön a pusztából, aki
az ő szerelmeséhez támaszkodik? Az
almafa alatt költöttelek fel téged, ott
szült téged a te anyád, ott szült téged
a te szülőd!
6 Tégy engem mintegy pecsétet a te
szívedre, mintegy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet mint a halál, kemény mint a sír a buzgó szerelem, annak szemei tüzesek mint a sebes láng.
7 Sok víz el nem olthatná e szeretetet:
a folyóvizek sem boríthatnák azt el: ha
az ember minden házabeli dolgát adná
is e szeretetért, mégis megvetnék azt.
8 Kicsiny húgunk van nekünk akinek
nincs még emlője; mit cselekedjünk a
mi húgunkért azon a napon, melyen
arról szót tesznek?
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3
Énekek 2,6;
4
Énekek 2,7;
Énekek 3,5;

7
Róm 8,28;

8
Ezék 16,61;
ApCsel
15,14-17;
Ef 2,12-15;

Énekek 8. - Ésaiás 1.
9 Mikor kőfalat kell építenünk, építsünk
azon ezüstből palotát; ha pedig ajtót,
csináljuk azt cédrusdeszkából.
10 Mikor én olyan leszek mint a kőfal, és
az én emlőim mint a tornyok; akkor
békességet nyerek előtte.
11 Kövér helyen volt szőlője Salamonnak, adja az ő szőlőjét a pásztoroknak,
ki-ki annak gyümölcséért hoz ezerezer ezüst siklust.

12 Az én szőlőmre mely énrám néz,
nekem gondom lesz: az ezer siklus, Salamon, tiéd legyen, a kétszáz annak
gyümölcsének őrzőié.
13 Óh te aki a kertekben laksz! Társaid a te szavadra figyelnek; hadd halljam én is.
14 Fuss én szerelmesem és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvas fiához a drága füvek hegyein!

14
Jel 22,17;
Jel 22,20;

ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
A próféták mind:
Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel,
Hóseás, Joel, Ámos, Abdiás,
Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk,
Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás.
Ésaiás próféta könyvében a próféciáknak mindenféle fajtája megvan, amelyek Isten törvényének hasznát megmutatják. Úgymint: tanítások, intések, feddések és vigasztalások, melyet az Isten Szelleme meg akart íratni a prófétával, Isten mindenkori egyházának minden időben való épülésére, melyeket két részre oszthatunk. Némelyek az ószövetségre való próféciák, némelyek az újszövetségi evangéliumi próféciák. Az ószövetségre valók három részre oszthatók: első szakaszban csak a zsidókra nézve vannak, a 13. részig. Második szakaszban a zsidók ellenségeire is és az izraelitákra is vannak, a 29. részig. Harmadik szakaszban Júda országának a babiloniak által jövő romlásukat nézve,
ahol a Krisztus országáról is sok jövendölés van, a 40. részig. Az evangéliumi próféciák
pedig egyrészt a Babilonból való szabadulásra néznek, amely a szellemi fogságból való
szabadulást példázza. Azután a próféta Isten ígéreteinek valóságos beteljesedését mondja, az egyházat tanítja Isten választásáról, ingyen szövetségéről, Krisztus szenvedéséről, dicsőségéről, az evangélium prédikálásáról, a pogány népek elhívásáról, Isten jótéteményeinek az Ő népével való közléséről; Isten dicsőségére, az Ő népe örök üdvösségére,
amelyek 26 részben vannak összefoglalva.

1

Panaszkodik Isten az ég előtt és a föld
előtt az Ő népe gonoszsága miatt, akik
annyira megromlottak már a bűnben, hogy
sem a jótétemények, melyeket Ő adott nekik, sem az ostorozások, melyekkel megostoroztattak, nem mozdíthatják őket az Istenhez való megtérésre. Azután megveti Isten
mindazokat, amelyekbe a zsidók az ő bizalmukat vetették. Megtanítja őket, hogy hogyan cselekedjenek ha igaz megtérést akarnak tartani, amelyre buzdítja őket ígéretekkel és fenyegetésekkel. Végül álmélkodik az
Isten azon, hogy Jeruzsálem népe olyan gonosszá lett, pedig azelőtt jó volt. Fenyegeti
őket ostorozással, amely által a hívők megtisztulnak és a gonoszok elvesznek.

Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és
Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.
2 Halljátok egek, és vedd füleidbe föld!
mert az ÚR szól: Fiakat neveltem, és
nagy méltóságra emeltem, és ők elszakadtak tőlem.
3 Az ökör ismeri az ő urát, és a szamár
az ő urának jászlát; Izrael nem ismeri,
az én népem nem érti meg!
4 Óh gonosz nemzetség, hamissággal
megterhelt nép, gonosz mag, hitvány
fiak! elhagyták az URat, felbosszantották Izrael Szentjét, hátrafordultak az Istentől.
5 Mi az oka, hogy minél inkább ostorozlak, annál inkább növelitek a bűnt?
1 Ésaiásnak, Ámós fiának látása, me- Minden fejet elfogott a betegség, és
lyet látott Júda és Jeruzsálem felől, minden szívet az erőtlenség.
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2
5Móz 32,1;
Jer 2,12;
Mik 1,2;

4
Zsolt 78,8;
Ésa 57,3;

5
2Krón
28,22;
Jer 2,30;

Ésaiás 1. 2.

7
5Móz
28,51-52;
Ésa 5,5;

9
1Móz
19,24;
Ésa 17,6;
Ésa 24,6;
Ésa 30,17;
Róm 9,29;

11
Zsolt
50,8-9;
Péld 15,8;
Péld 21,3;
Péld 21,27;
Ésa 66,3;
Jer 6,20;
Ámós 5,22;
Mal 1,10;
Mt 9,13;

15
Péld 1,28;

16
Zsolt
34,15;
Zsolt 37,27;
Ámós 5,15;
Róm 12,9;

18
Zsolt 51,8;

6 Tetőtől talpig nincs e testben épség,
hanem mindenestől seb és dagadás és
kelés, amelyeket ki sem nyomtak, be
sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.
7 Országotok pusztaság, városaitokat
tűzzel égették meg, földeteket szemetek láttára idegenek emésztették meg,
és úgy pusztították el, mint ahogy az
idegenek pusztítanak;
8 És úgy maradt Sion lánya, mint
kunyhó a szőlőben, mint kalyiba az
uborkaföldön, mint a megszállt város.
9 Ha a Seregek URa valami keveset
nem hagyott volna meg bennünk, úgy
jártunk volna mint Szodoma, és hasonlók lettünk volna Gomorához.
10 Halljátok az ÚR beszédét Szodoma
fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk
tanítását Gomora népe!
11 Mire való nekem áldozataitok sokasága? azt mondja az ÚR: Torkig vagyok a kosok egészen égőáldozataival
és a hizlalt barmok kövérével; és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem
gyönyörködöm;
12 Mikor eljöttök, hogy előttem megmutassátok magatokat, ki kívánja azt
tőletek, hogy udvaraimat tapossátok?
13 Ne áldozzatok ezután hiábavaló áldozattal, a jó illattétel utálat előttem;
az újholdnak, szombatnak és más ünnepek gyűlését el nem szenvedhetem,
mert azok hiábavaló gyülekezetek.
14 Újholdjaitokat és a tőletek rendelt
ünnepeket gyűlöli az én lelkem; terhemre vannak, elfáradtam azok viselése alatt.
15 És mikor kiterjesztitek kezeiteket,
elrejtem szemeimet előletek; sőt ha
megsokasítjátok is az imádságot, én
meg nem hallgatom, mert kezeitek
vérrel rakva.
16 Mosakodjatok meg, tisztuljatok
meg, távoztassátok el szemeim elől
cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonoszt cselekedni;
17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek
igazságra, szabadítsátok meg a nyomorultat, oltalmazzátok a törvényben
az árvát, és az özvegyek perét vegyétek fel.
18 De gyertek és pereljünk, azt mondja az ÚR: ha bűneitek skarlátpirosak
volnának, fehérek lesznek mint a hó:
ha pirosak lesznek mint a piros festék,
olyanok lesznek mint a fehér gyapjú.

19 Ha engedelmességgel hallgattok
engem, e föld javaival éltek;
20 Ha pedig nem akartok engem hallgatni és ellenem jártok, fegyver emészt
meg titeket, mert az ÚR szája szólt!
21 Hogyan lett paráznává a hű város!
teljes volt ítélettel, igazság lakott benne, és most gyilkosok!
22 Ezüstöd salakká lett, tiszta borod
vízzel kevert:
23 Fejedelmeid elhajlottak és tolvajok
társai; mind szereti az ajándékot, és
vesztegetést hajszol, árvának nem ítélnek, és az özvegy pere nem kerül eléjük.
24 Ezért azt mondja az Úr, a Seregek
URa, Izrael Erős Istene: Jó vigasztalást
veszek ellenségeim büntetéséből, és
bosszút állok ellenségeimen!
25 Mert kezemet rád fordítom, és kitisztítom mindenestől salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;
26 És adok neked olyan bírákat mint
eleinte, és olyan tanácsosokat mint
kezdetben, és ekkor azt mondják neked: ez igaz város, ez hű város.
27 Sion ítélet által szabadul meg, és
megtérői igazság által;
28 De együtt vesznek el a bűnösök és
gonoszok, és megemésztetnek akik az
ÚRtól elhajoltak.
29 Mert megszégyenülnek a berkek
miatt, amelyeket magatoknak kívántatok, és meggyaláztatnak a kertek miatt, amelyeket választottatok;
30 És hasonlók lesztek az elhullott levelű terpentinfához és a víz nélküli
kerthez:
31 És az erősségetek olyan lesz mint a
csepű, és készítője mint a szikra: mindketten égni fognak, és oltójuk nem
lesz.

2

Mivel látja a próféta, hogy a megkeményedett zsidó népet sem a jótéteményekkel, sem az ostorozásokkal nem lehet
a gonoszságtól eltéríteni, ezért azokat a
pogány népek példájával indítja fel. Mert
prófétál arról, hogy a jövőben az Isten a pogányokat hívja az Ő megismerésére, hogy
neki szolgáljanak. Inti ezért őket, hogy kövessék a pogány népek példáját. De a próféta kesereg a zsidók állapota miatt, mert
azt mondja, hogy hiába szól nekik, mert
az Isten elhagyta őket és eltávozott tőlük.
Sok gonoszságot felsorol, ami miatt az Is673
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ten elhagyta őket, név szerint a bálvány- 15 Minden magas torony ellen, és minimádást, és fenyegeti őket azokért, de a bál- den erős kőfal ellen;
ványokat is.
16 És Társis minden hajója ellen, és
minden gyönyörűséges képük ellen.
1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, 17 És porba hajtják a magas embert, és
amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. megalázzák az emberek nagyságát, és
2 Az lesz az utolsó időkben, hogy miu- egyedül az URat magasztalják fel azon
tán az ÚR házának hegyét minden he- a napon.
gyek fölé helyezik, és magasabb lesz a 18 És a bálványokat teljesen elveszti.
halmoknál, minden pogány özönleni 19 És a bálványimádók elrejtőznek a
sziklák barlangjaiba és a föld hasadéfog hozzá;
3 És eljön sok nép, és ezt mondják: kaiba, az ÚR félelme elől és nagyságáGyertek menjünk fel az ÚR hegyére, nak dicsősége elől, mikor felkel, hogy
Jákob Istenének házába, hogy megta- megbüntesse a földet.
nítson minket az Ő útjaira, és mi jár- 20 Azon a napon eldobja az ember
junk az Ő útjaiban, mert a törvény ezüstbálványait és aranybálványait a
Sionból megy ki, és az ÚR beszéde Je- vakondoknak és denevéreknek, amiket magának csinált, hogy azok előtt
ruzsálemből;
4 Aki ítéletet tesz a pogányok között meghajoljon,
és sok népet megfedd; hogy csinálja- 21 Hogy bemenjen a sziklák lyukaiba
nak kardjaikból kapákat és dárdáik- és a hegyek hasadékaiba, az ÚR félelból sarlókat, és nép népre kardot ne me elől és az Ő nagyságának dicsőséemeljen, és hadakozást többé ne ta- ge elől, mikor felkel, hogy megverje a
földet.
nuljanak.
5 Jákob háza! gyertek járjunk az ÚR viA zsidók a próféta fenyegetései ellen
lágosságában!
biztatják saját magukat emberi erő6 Mert elhagytad, URam, a Te népedet,
Jákob házát, mert telve van napkeleti vel és országuk jól elrendezett állapotával.
gonosz erkölcsökkel, és szemfényvesztők Ezért a próféta ezekben is inti őket, hogy ne
mint a filiszteusok, és idegenek fiaiban emberben bízzanak, mert az Isten elveszi
mindazokat akikben bíznak, és az országuk
gyönyörködnek;
7 És betelt földjük ezüsttel és arannyal, nyomorult állapotba kerül, a fejedelmek
és számtalan sok kinccsel; betelt föld- nem találnak megoldást a romlásra. Meje lovakkal és sok hadakozó szekérrel; lyeknek oka az, hogy a közösség megkemé8 És betelt földje bálványokkal is, és nyedett a bűnben, és a fejedelmek kegyetkezeik csinálmányának hajolnak meg lensége, melyek miatt fenyegeti őket. Végül
fenyegeti az asszonyokat is.
amit ujjaik csináltak.
9 És meghajtja magát a közember, és
megalázza magát a főember, ezért ne 1 Óh szűnjetek meg hát az emberben
bocsáss meg nekik.
bízni, akinek egy lehelet van orrában,
10 Menj be a kősziklába és rejtőzz el a mert hát ugyan mire becsülhető ő?
porba az ÚR félelme elől, és az Ő nagy- 2 Mert íme az Úr, a Seregek URa elveságának dicsősége elől.
szi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt
11 A kevély szemű embert megaláz- és a táplálót, a kenyérnek minden erezák, és az emberek magasságát a por- jét és a víznek minden erejét;
ba hajtják, és csak az URat magasztal- 3 A hatalmast és hadakozót, bírót és
ják fel azon a napon.
prófétát, jóst és öreget;
12 Mert a Seregek URának napja eljön 4 Az ötven hadnagyát, a becsületes
minden kevély és magasságos ellen, embert, a tanácsost, az ügyes mestert
és minden felemelkedett ellen, hogy és az ékesen szólót;
megaláztassanak.
5 És adok nekik gyermek fejedelmeket,
13 És Libanon minden magas és fel- és gyermekek uralkodnak rajtuk.
emelkedett cédrusa ellen, és Básán 6 És nyomorba jut a nép; egyik a máminden tölgyfája ellen;
sik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a
14 Minden magas hegy ellen, és min- gyermek az öreg ellen, becstelen a tiszden felemelkedett halom ellen;
tes ellen;
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12
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7 És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát: Neked ruhád
van, légy fejedelmünk, hogy a romlásunkból felépüljünk:
8 Megesküszik azon a napon, ezt
mondva: Nem gyógyíthatlak meg titeket, házamban nincs kenyér és nincs
ruha; ne tegyetek engem a nép fejedelmévé!
9 Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda
elesett, mert nyelvük és cselekedeteik
az ÚR ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék.
10 Arcuk megkeményítése tesz ellenük bizonyságot, mert bűneikkel Szodoma módjára kérkednek, nemhogy
eltitkolnák; jaj az ő lelküknek! mert
maguk szereztek maguknak gonoszt.
11 Mondjátok az igaznak, hogy jól lesz
dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.
12 Jaj a latornak az ő veszedelmére,
mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek neki.
13 Népem nyomorgatói gyermekek, és
asszonyok uralkodnak rajta; népem!
vezéreid hitetők, és útjaidat amelyen
járnod kellene, elrejtik előled.
14 Előállt az ÚR törvénykezésre, és itt
áll népeket ítélni.
15 Az ÚR ítéletre megy népe véneivel
és fejedelmeivel: Hiszen ti lelegeltétek
a szőlőt, házaitok telve szegénytől rablott vagyonnal:
16 Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok és a szegények arcát összetöritek? ezt mondja az Úr, a Seregek URa.
17 És azt mondja az ÚR: Mivel Sion lányai felfuvalkodtak és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak és aprókat lépve járnak, és lábukkal nagy
zengést bongást szereznek:
18 Megkopaszítja az Úr Sion lányainak
fejtetőjét, és lemezteleníti az ÚR az ő
szemérmüket.
19 Azon a napon eltávolítja az Úr lábaik zengő ékességét, a napocskákat és
holdacskákat,
20 A jó illatra való függőket, a karpereceket és a fátyolokat,
21 A fejdíszeket, a lábláncokat, az öveket, az ékességeket és a fülönfüggőket,
22 A gyűrűket és az orrpereceket,
23 Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a
nagy kendőket és az erszényeket,

24 A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a kendőket:
25 És lesz a drága illat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpeny helyén zsákruha, és a szép gyengeség helyén a nap sütése.
26 Férfijaid fegyver által hullanak el, és
erőseid harcban:
27 És sírnak és gyászolnak kapui, és ő
elpusztíttatva a földön ül;
28 És megragad hét asszony egy férfit azon a napon, ezt mondva: A mi kenyerünket esszük és magunk ruházzuk magunkat, csak a te nevedről nevezzenek, és vedd le rólunk gyalázatunkat!

27
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28
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1Sám 1,6;
Ésa 54,4;

4

Vigasztalja a próféta a híveket a jövendő Messiással, hogy kétségbe ne essenek, és azt mondja, hogy a Messiás lesz
a választottak dicsőségére és tisztességére, mert az Ő vérével megmossa őket, hogy
szentek legyenek és nyomorúságukban, háborúságukban oltalmazójuk lesz.

1 És azon a napon az ÚR csemetéje
ékes és dicsőséges lesz, és a föld gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának.
2 És úgy lesz, hogy akit Sionban meghagytak és Jeruzsálemben megmarad,
szentnek mondják, mindenki aki Jeruzsálemben az élők közé beíratott.
3 Mikor elmossa az Úr Sion lányainak
undokságát, és Jeruzsálem vérét kimossa belőlük, az ítélet szelleme és a
megégetés szelleme által:
4 Akkor teremteni fog az ÚR Sion hegyének minden hajlékán, azaz az ő
gyülekezetein, nappal felhőt és ködöt,
és lángoló tűz fényességét éjjel, mert a
gyülekezet egész dicsőségén az ÚR oltalma lesz;
5 Mely sátor oltalmul lesz nappal a hőség ellen, és oltalom és menedék a veszély és az eső ellen.

5

Ésaiás éneket csinál Isten szőlőjéről,
azaz Isten választott népéről, melyben
először megjelenti Isten kegyelmességét
népe iránt, mert azt mondja, hogy azt művelte népével, amit a szőlősgazda szokott a
szőlőjével. Másodszor, panaszkodik az Isten népe hálátlan gonoszsága miatt, hogy
Istennek vad szőlőt teremtek, azaz sok go675
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noszságot cselekedtek. Isten népének sok 14 Azért a pokol kiszélesíti torkát és
bűnét sorban mind egy táblára megírja. feltátja száját mértéktelenül, és leszállUtoljára, fenyegeti őket Isten haragjával. nak abba népem főemberei és közönséges sokasága, és akik a földön gyönyö1 Énekelek most már az én szerelme- rűséggel éltek;
semnek, az én szerelmesemnek énekét 15 És porba hajtják a közembert és megaz Ő szőlőjéről! Szerelmesemnek na- alázzák a főembert, és a nagyok szemei megaláztatnak.
gyon kövér hegyen van szőlője;
2 Bekerítette és megtisztította a kövek- 16 És felmagasztalják a Seregek URát
től, nemes vesszőt plántált bele, és kö- az Ő ítéletéért, és a szent Isten megzepére tornyot épített, prést is csinált szentelődik az Ő igazságáért.
abban; és várta, hogy majd jó szőlőt te- 17 És bárányok legelnek ott mint azelőtt szoktak, és a fogságból hazajött
rem, és az vadszőlőt termett!
3 Most azért Jeruzsálem lakosai és szegények a gazdagoktól elhagyott
Júda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm jókból táplálják magukat.
18 Jaj azoknak akik a vétket hazugság
között!
4 Mit kellett volna még tennem sző- kötelein vonják, és a bűnt mint szekér
lőmmel, melyet meg nem tettem vele? kötelein;
Mi az oka, hogy amikor vártam, hogy 19 Akik ezt mondják: siessen és tegye
jó szőlőt teremjen, vadszőlőt termett?! hamar ítéletét, hogy lássuk, közelítsen
5 Azért most tudatom veletek, hogy és jöjjön el Izrael Szentjének elvégzett
mit teszek szőlőmmel; elvonom keríté- tanácsa, hogy tudjuk meg.
sét, hogy lelegeljék, lerontom kőfalát, 20 Jaj azoknak akik a gonoszt jónak
mondják és a jót gonosznak; akik a söhogy eltapossák;
6 És parlaggá teszem; nem metszik és tétséget világossággá és a világosságot
nem kapálják meg, tövis és gaz veri sötétséggé teszik, és a keserűt édessé
föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy teszik és az édest keserűvé!
21 Jaj azoknak akik maguknak bölne adjanak rá esőt!
7 A Seregek URának szőlője pedig Iz- cseknek látszanak és önmaguk előtt
rael háza, és Júda férfiai az Ő gyönyö- eszesek!
rűséges ültetése; és várt ítéletre, de 22 Jaj azoknak akik hősök borivásban
íme, nyomorgatás; és várt igazságra, és híresek részegítő ital keverésében;
23 Akik a gonoszt ajándékért igaznak
de íme, siralom lett!
8 Jaj azoknak akik a házukhoz házat mondják, és az igazak igazságát elforragasztanak, és mezőt foglalnak a me- dítják tőlük:
zejükhöz, míg egy helyecske sem ma- 24 Ezért mint a polyvát megemészti a
rad, és csak ti magatok laktok itt e föl- láng, és az égő széna összeomlik: gyökerük megrothad, viráguk mint a por
dön!
9 Hallásomra megesküdött a Seregek elszáll, mert a Seregek URának törvéURa, hogy elpusztítja a sok szép és nyét megutálták, és Izrael szentjének
nagy házat, hogy azoknak senki ne le- beszédét káromolták.
25 Ezért gerjedt fel az ÚR haragja népe
gyen lakója,
10 Mert tíz hold szőlő egy báth bort ellen, és felemelte rá kezét, és megverereszt, és egy hómer mag egy efát te- te, hogy a hegyek megrendülnek, és
holttestük szemétként fekszik az utrem.
11 Jaj azoknak akik jó reggel részegítő cán. Mindezekkel haragja el nem múlt,
ital után futkosnak, és mulatnak estig, és keze még felemelve van.
26 És zászlót emel a távoli népeknek,
és bor hevíti őket:
12 És citera, lant, dob, síp és bor van la- és süvöltéssel int a föld határán lakókkodalmukban, de az ÚR dolgára nem nak, és íme, nagy gyorsasággal kön�néznek, és nem látják kezei cselekede- nyen eljönnek.
27 Nem lesz köztük egy fáradt sem,
tét.
13 Ezért fogságra viszik az én népe- tántorgó sem; nem szunnyad és nem
met, mivel tudomány nélkül való, és alszik; derekának öve sem oldódik
tisztelt emberei éhen halnak, és soka- meg, és nem szakad el saruja szíja sem;
28 Nyilaik élesek, és minden íjaik felsága szomjúság miatt eped el;
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30
Ésa 8,22;

vonva, lovaik körme miként a kova, és
kerekeik mint a forgószél;
29 Ordításuk mint az oroszláné, és ordítanak mint az oroszlánkölykök, dühösködnek és kapják a prédát, békességgel elviszik azt, és senki nem veszi
el tőlük;
30 És azon a napon dühösködnek ellenük, ahogy zúgással dühösködik a
tenger; és a földre néznek, de ott sötétséget, azaz nyomorúságot látnak an�nyira, hogy a nap meghomályosodik
az égen!

6

Hogy méltóságot szerezzen magának és
a tisztjének, a próféta elmondja, hogy
látta az Istent nagy, magasságos királyi
székben ülni, akit angyalok vettek körül és
dicsértek. Másodszor azt mondja, hogy mikor az Istent az Ő nagy dicsőségében látta, ráismert a gyarlóságára és méltatlannak ítélte magát arra, hogy olyan hatalmas
felség követségében járjon. Harmadszor,
megírja hogyan tisztította meg őt az Isten
és küldte el, hogy a zsidókat a tanítás által megvakítsa, hogy vakok legyenek amíg
csak tized része marad a népnek és amíg a
fogságból hazajönnek.
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1 Amely esztendőben meghalt Uzziás
király, láttam az Urat ülni magas és
felemeltetett székben, és palástjai betöltötték a templomot;
2 Szeráfok állnak a szék körül: mindegyiknek hat-hat szárnya: kettővel arcát fedi be, kettővel lábait fedi be, és
kettővel repül;
3 És kiáltott egyik a másiknak, és
mondja: Szent, szent, szent a Seregek
URa, teljes mind a széles föld az Ő dicsőségével!
4 És megrendültek az ajtó küszöbei a
kiáltó szavától, és a ház betelt füsttel.
5 Akkor mondtam: Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és
tisztátalan ajkú nép között lakom: hisz
a Királyt, a Seregek URát látták szemeim!
6 És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén, amelyet
fogóval vett az oltárról;
7 És azzal megérintette a számat, és
mondta: Íme, ez érintette ajkaidat, és
hamisságod el van véve, és bűnöd kitisztíttatott.
8 És hallottam az Úr szavát, aki ezt

mondta: Kit küldjek el és ki megy el
nekünk? Én pedig mondtam: Itt vagyok én, engem küldj el!
9 És mondta: Menj, és mondd ezt e
népnek: Hallva halljatok és ne értsetek,
és látva lássatok és meg ne értsétek;
10 Tedd azt, hogy e nép szíve kövéredjen meg, fülei dugassanak be, és
szemeiket is fedezd be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen
szívével, hogy megtérve meg ne gyógyuljon.
11 És én mondtam: Meddig lesz ez
Uram?! És mondta: Míg a városok
pusztán állnak lakos nélkül, és a házak
emberek nélkül, és a föld is mindenestől puszta lesz;
12 És nagyon messze vitte az ÚR az
embert, ezért nagy pusztaság lesz a földön;
13 De ha megmarad rajta egy tizedrész
és visszatér, ismételten elhullanak,
mint a hársfa és cserfa levelei, melyeknek megmarad a törzse leveleik lehullása után: Úgy a népnek tizedében lesz a
törzse, a szent mag.

9
Ésa 42,20;
Jer 5,21;
Mt 13,14;
Mrk 4,12;
Lk 8,10;
Jn 12,40;
ApCsel
28,26;
Róm 11,8;
10
Jer 5,21;

7

A próféta vigasztalja Akház királyt,
mert igen megrémült mikor a szíriai és az izraeli királyok összefogtak ellene, és jövendőt mond azok veszedelméről.
Ezért megengedi a királynak, hogy az Istentől valami jelet kérjen bizonyságként. A
király megveti a jelet, ezért a próféta megfeddi és jelül adja a Messiásnak a szeplőtelen szűztől való születését. Ezután jövendőt mond a két király veszedelméről, melynek jelét megmutatja a saját fiában. Utoljára, jövendőt mond Júda országának megbüntetéséről is.
1 És Júda királyának, Akháznak, az
Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljött Recin, Szíria királya, és
Remaljának fia, Pékah, Izrael királya
Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja, de nem vehette be azt.
2 És hírül vitték a Dávid házának, ezt
mondva: Szíria Efraimmal egyesült!
és megindult szíve és népének szíve,
ahogy megindulnak az erdő fái a szél
miatt.
3 És mondta az ÚR Ésaiásnak: Menj ki
most Akház elé te és Seár-Jásub fiad, a
felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útjára;
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14
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4 És mondd neki: Vigyázz és légy
csendben; ne félj, és meg ne lágyuljon
szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Recinnek és Szíriának, és Remalja
fiának felgerjedt haragja miatt!
5 Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Szíria, Efraim és Remalja fia, ezt
mondva:
6 Menjünk el Júda ellen és fárasszuk
azt, és megosztva azt kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királlyá benne
Tábeal fiát,
7 Így szól az Úr ISTEN: Nem lesz az, és
nem megy végbe!
8 Mert Szíria feje Damaszkusz, és Damaszkusz feje Recin, és hatvanöt esztendő alatt Efraim annyira megromlik,
hogy nem lesz nép.
9 Efraim feje pedig Samária, és Samária
feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!
10 És szólt ismét az ÚR Akházhoz, ezt
mondva:
11 Kérj jelet magadnak a te URadtól Istenedtől, kérj a mélységben, vagy fent
a magasban!
12 És mikor szólt Akház: Nem kérek és
nem kísértem az URat!
13 Akkor mondta a próféta: Halld meg
hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én
Istenemet is bosszantjátok?
14 Ezért jelet ad nektek az Úr maga:
Íme, a szűz fogan méhében, és szül
fiút, és Immánuelnek nevezi azt,
15 Aki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;
16 Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt és a jót választani, elhagyott lesz az a föld az ő két királyától, amelyet te gyűlölsz.
17 És hozni fog az ÚR rád, és népedre,
és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak mióta Efraim
elszakadt Júdától: az asszíriabeli király által.
18 És azon a napon az lesz: süvölt az
ÚR az Egyiptom folyóvize mellett lévő
legyeknek, és Asszíria földje méheinek,
19 És mind eljönnek, és letelepednek a
meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden tövisen és minden
gyümölcstermő fa között.
20 Azon a napon leborotválja az Úr a
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folyón túl bérelt borotvával, Asszíria
királya által, a főnek és a lábaknak szőrét, és a szakállt is megemészti;
21 És azon a napon egy ember egy fejőstehenet és két juhot tart,
22 És a tej bősége miatt vajat eszik,
mert vajat és mézet eszik aki csak megmarad e földön.
23 És lesz abban az időben, hogy minden helyet ahol ezer szőlőtő ezer
siklust érő volt, tövis és gaz ver fel.
24 Nyilakkal és íjjal mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az
egész földet;
25 Azokat a hegyeket pedig melyeket
kapálni kellett volna, de nem kapáltak, a
tövis és gaz nem veri fel, hanem barmoknak való hely lesz, és a juhok tapossák azt.

22
1Kor 9,7;
23
3Móz
26,22;

8

A próféta mégis megjelenti nyilvánvalóan, az ő fia neve által Szíria és Izrael
romlását. Viszont megfenyegeti Akházt és
a népet az asszíriai királlyal, hogy ne bízzák el magukat és mert nem támaszkodnak
az Isten ígéreteire. Az ő királyukat a közösség megvetette, pedig nem megy végbe
teljesen az asszíriaiak tanácsa. Azután inti
Isten a prófétát, hogy a nép bűneiben ne
legyen része, és azoknak három nagy bűnét megmondja. Lázadók, megkeményítették magukat Isten ellen és az ördöggel cimborálnak, melyekért ismét fenyegeti őket.
1 És mondta nekem az ÚR: Vegyél magadnak egy nagy táblát, és írd fel rá
közönséges betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára;
2 És én hű tanúbizonyságul vettem
magam mellé Úriás papot, és Zakariást, Jeberekiás fiát.
3 És bementem a prófétaasszonyhoz,
aki fogant és szült fiút; és mondta az
ÚR nekem: Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára.
4 Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja
mondani: atyám és anyám, Asszíria királyának szolgája elviszi Damaszkusz
gazdagságát és Samária prédáját.
5 Ismét szólt hozzám az ÚR, ezt mondva:
6 Mivel megutálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Recinben és Remalja
fiában gyönyörködik:
7 Azért íme rájuk hozza az Úr a folyó
erős és sok vizét, Asszíria királyát és
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az ő minden hatalmát, és feljön minden medre fölött, és folyik minden
partja felett,
8 És becsap Júdába és megáradva átmegy rajta, és torkig ér, és kiterjesztett
szárnyai ellepik földed szélességét, óh
Immánuel!
9 Társuljatok csak népek, de széttörettek; figyeljetek akik messze laktok; készüljetek, de széttörettek; készüljetek,
de széttörettek.
10 Tanácskozzatok, de haszontalan
lesz, szóljatok, beszéljetek, de nem áll
meg, mert Isten van velünk!
11 Mert így szólt hozzám az ÚR, kezemet fogva, mikor tanított engem, hogy
e nép útján ne járjak, ezt mondva:
12 Ne mondjátok összeesküvésnek
mindazt amit ez a nép összeesküvésnek mond, és ne féljetek félelmük szerint, hogy ne kelljen rettegni;
13 A Seregek URát: Őt szenteljétek
meg, Őt féljétek és Őt rettegjétek!
14 És Ő nektek szent hely lesz; de megütközés köve és botránkozás sziklája
Izrael két házának, tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.
15 Melyben megütköznek köztük sokan, és elesnek és összetöretnek; tőrbe
esnek és megfogatnak!
16 Kösd be ezt a bizonyságtételt, és pecsételd be a törvényt az én tanítványaim között.
17 Ezért én várom az URat, aki elrejtette arcát Jákob házától, és várom őt.
18 Itt vagyok én és a fiak, akiket nekem adott az ÚR jelekül és csodákul
Izraelben: a Sion hegyén lakó Seregek
URától van ez!
19 És ha ezt mondják nektek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak; hát nem Istenétől tudakozik-e
egy nép? az élőkért a holtaktól kell-e tudakozni?
20 A törvényre és bizonyságtételre
hallgassatok! Valaki nem eszerint szól,
nem lesz világossága:
21 És átmegy azon a földön, szorongva
és éhezve; és mikor megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét!
ha fel is néz, nem lesz segítsége,
22 És ha a földre tekint is, mindenütt
nyomorúság és sötétség, és keserűség
sötétsége és homálya vette őt körül.

9

Ésaiás 8. 9.

Ebben a részben vigasztalja a próféta a hívőket az elkövetkező háborúságok miatt, hogy valahogy kétségbe ne essenek. Azzal vigasztalja őket, hogy nyomorúságaiknak nem lesz olyan vége mint az
izraelitáknak, akiket Salmanazár örökkévaló rabságra vitt. Másodszor, vigasztalja az
Isten jóvoltával, hogy a régen ígért Messiást elküldi, aki népének örökkévaló békét
ad. Ezután ismét keményen fenyegeti Izrael nemzetségét.
1 De nem lesz az ő sötétsége a nyomorúság szerint, mikor először csak kön�nyen illette Zebulon és Nafthali földjét; sem úgy mint utoljára, mikor megnehezítette a néppel teljes Galileát a
tenger útján a Jordánon túl.
2 A nép amely sötétségben jár, lát nagy
világosságot; akik a halál árnyékának
földjében ülnek azoknak világosság támad!
3 Mikor megsokasítottad ezt a népet,
állandó örömöt nem adtál neki, hanem
az aratók örömével örvendeztek előtted, és vigadoztak mint mikor zsákmányt osztanak.
4 Mert terhes igáját és háta vesszejét,
az őt nyomorgatónak botját összetörted mint a Midián napján;
5 Mikor mind az egész tábor, az egymásra támadt sokaság, és minden vérbe fertőztetett öltözet nagy hirtelen
megégett és a tűz eledele lett.
6 Mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk, és az uralom az ő
vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős Istennek,
Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének!
7 Uralma növekedik, és a békének nem
lesz vége, a Dávid trónján és királysága felett ül, hogy megerősítse azt, és
megtámogassa az ítéletben és igazságban mostantól mindörökké. A Seregek
URának buzgó szerelme műveli ezt!
8 Beszédet küldött az Úr Jákobnak, és
beteljesedik Izraelben,
9 Hogy megértse az egész nép: Efraim
és Samária lakosa, akik ezt mondják az
ő kevélységükben és felfuvalkodásukban:
10 Téglák omlottak le, és mi faragott
kőből építünk; fügefák vágattak ki, de
mi cédrusokat ültetünk helyükre!
11 De az ÚR Recinen diadalt ad az el679
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lenségeinek, azután ellenségeit egyesíti;
12 A szíriabeliek elől és a filiszteusok
hátul, és elnyelik Izraelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja nem múlik el, és keze még felemelve van.
13 Mivel e nép nem tért meg az őt verő
Istenéhez, és a Seregek URát nem keresték;
14 Ezért kivágja az ÚR Izraelből a fejet
és farkat, az ágat és a kákát egy napon.
15 A fej: a vén és a főember, a farok pedig a próféta, aki hazugságot szól.
16 Mert e nép vezérei hitetők voltak,
és akiket vezettek, azokat elvesztették.
17 Ezért ifjainak sem kedvez az Úr,
és árváin és özvegyein sem könyörül, mert mindnyájan képmutatók és
gonosztevők, és minden száj gonoszságot szól. Mindezekkel haragja nem
múlik el, és keze még felemelve van.
18 Mert a gonoszság felgerjedt mint a
tűz, és tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és felgomolyog a
füst oszlopában.
19 A Seregek URának haragja miatt
meghomályosodik a föld, és a nép a
tűz eledele lesz: Senki az ő atyjafián
nem könyörül,
20 Jobb kézre vág és megéhezik, eszik
bal kézre és nem elégszik meg; mindnyájan karjuk húsát eszik,
21 Manassé megemészti Efraimot, és
Efraim Manassét; és mindketten Júda
ellen kelnek. Mindezekkel haragja nem
múlik el, és keze még felemelve van.

10

Ebben a részben először a próféta a
hamis törvénytevőket fenyegeti. Másodszor, jövendőt mond az asszíriai király
veszedelméről, mivel nem az Isten akarata
szerint, hanem a saját akarata szerint cselekedett a pogány király a nép megbüntetésében. Isten ellen szarvat emelt, és mindent az ő erejének tulajdonított. Harmadszor, elmondja az asszíriai király veszedelmének hasznát, mely az lesz, hogy a nép Istenhez megtérjen. Utoljára, megírja a próféta az asszíriai király Júda országába vezető útját.
1 Jaj a hamis határozatok határozóinak, és akik az emberek nyomorítására írnak hamis büntetéseket,
2 Hogy a szegények ítéletét elfordít680

sák, és az én népem szegényeinek
igazságát elragadják, hogy az özvegyek az ő prédáik legyenek, és az árvákban zsákmányt vessenek.
3 És mit műveltek a meglátogatás és a
messziről rátok jövő pusztulás napján?
Kihez futtok segítségért, és hol hagynátok gazdagságotokat amelyben dicsekedtek?
4 Nélkülem a megkötözötteknél nyomorultabbak volnának és a megölteknél alávalóbbak lennének; mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még
felemelve van.
5 Jaj Asszíriának, haragom botjának,
bár az én búsulásom pálcája van az ő
kezében!
6 Képmutató nemzetség ellen küldtem
őt, és amely nép ellen megharagudtam, az ellen parancsolok neki, hogy
prédáljon és zsákmányt vegyen, és eltapossa azt mint az utcák sarát.
7 De ő nem így vélekedik, és szíve nem
úgy gondolja, hanem hogy az ő akarata szerint pusztítson, és sok népet kigyomláljon.
8 Mert így szól: Vajon vezéreim nem
olyanok-e mint a királyok?
9 Nem úgy bevettem-e Kalnót, mint
Kárkemist? És Hamáthot, mint
Arphádot? És Samáriát, mint Damaszkuszt?
10 Mivel kezem erejével vettem be
azoknak a bálványoknak országait, melyek bálványai jobbak voltak a
jeruzsálembeliekénél és samáriabeliekénél.
11 Vagy nem cselekedhetem-e úgy Jeruzsálemmel és az ő bálványaikkal,
ahogyan cselekedtem Samáriával és az
ő bálványaival?
12 Ezért ha majd elvégzi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az asszíriabeli király szíve nagyságának gyümölcsét, és
nagyralátó szemeinek dicsőségét.
13 Mert ezt mondta: Kezem ereje által
tettem ezt és bölcsességem által, mivel
okos vagyok; azért vettem el sok nép
határait, és kincseikből zsákmányt vettem, és mint erős hatalmas, a lakosokat
megaláztam;
14 És az én hatalmasságom a népek
gazdagságát úgy találta mint egy fészket; és amilyen könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, úgy foglaltam én el

3
Ésa
7,17-20;
Mik 7,4;

5
Ésa 36,1;
Jer 25,9;
Ezék 21,9;
6
Ésa 5,25;

7
Jer
50,28-29;
Zak 1,15;

12
Jer 50,18;

Ésaiás 10. 11.

15
Róm
9,20-21;

16
Ésa 24,6;

18
Zak 11,1-2;

20
Ésa 4,2-3;
Ésa
37,31-32;
Ésa 48,1-2;

22
Róm
9,27-28;

23
Ésa 28,22;

26
2Móz
14,1-31;

az egész földet; és nem volt senki aki
szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is!
15 Vagy dicsekszik-e a fejsze azzal
szemben aki vele vág? vagy a fűrész
felemeli-e magát az ellen aki azzal fűrészel? Vagy a bot felemelné magát
azok ellen akik őt forgatják? mikor a
pálcát felemelik, vagy nem fa az?
16 Azért az Úr, a Seregek Ura kövérjeire soványságot bocsát, és az ő dicsősége helyén a tűz égéséhez hasonló égés ég;
17 És az Izrael világossága lesz a tűz
helyén, és annak Szentje láng gyanánt,
amely meggyújtja és megemészti gazát és tövisét egy napon;
18 Az ő erdeje és mezeje ékességét pedig lelkétől fogva húsáig megemészti, és olyan lesz mint a zászlótartó elolvadása;
19 Azután erdeje fája annyira kevés
lesz, hogy azok számát egy gyermek
is felírhatja.
20 És azon a napon lesz, hogy többé az
Izrael maradéka és aki megmarad Jákob házából, nem az őt nyomorgatóhoz támaszkodik, hanem valóban az
ÚRhoz, Izrael Szentjéhez támaszkodik;
21 A maradék megtér, a Jákob maradéka az Erős, hatalmas Istenhez.
22 Mert ha néped, Izrael szám szerint
annyi lenne is mint a tenger fövenye,
csak maradéka tér meg Istenhez; aki az
ő igazsága által öröktől fogva elvégzett
akaratát mindenestől kiárasztja!
23 Mert öröktől fogva elrendeltetett
véget cselekszik az Úr, a Seregek URa,
mind az egész földön.
24 Azért így szól az Úr, a Seregek
URa: Ne félj népem, Sion lakosa az
asszíriabeli királytól! bár botjával megver téged és pálcáját felemeli rád mint
egykor Egyiptom;
25 Mert már csak egy kevés idő van: és
haragom a megemésztésükre lesz.
26 És a Seregek URa ostort emel ellenük, ahogyan Midián levágatása idején a Hóreb kőszikláján, és a
tenger mellett felemelt pálcához hasonló pálcát, és elveszti őket mint az
egyiptombelieket.
27 És abban az időben elvétetik az ő
terhe válladról és igája nyakadról, és
megromlik az iga az olajjal megkent Királyért.

28 Ajjáthba jön, Migronba átsiet, Mikhmásnál rakja le hadakozó szerszámait;
29 Átmennek a szoroson, Gébában lesz
szállásuk; megrémül Ráma, Gibea,
Saul városa elfut.
30 Kiálts Gallim lánya, és hallja meg
Laisa, és szegény Anathóth!
31 Madména megindul, Gébim lakosai
egybegyűlnek;
32 Még Nóbba megy ma, hogy ott
megálljon, és emeli már kezét Sion lányának hegye és Jeruzsálem halma ellen!
33 De íme az Úr, a Seregek URa: kivagdalja az ágakat nagy erővel, és a magasságosokat kivágja, és a felmagasztaltakat megalázza;
34 Az erdő sűrű ágait levágja vassal,
és a Libanon magas fái egy hatalmas által elesnek.

33
Ésa
2,11-17;
Lk 14,11;
34
Ésa 37,36;

11

Ebben a részben a próféta jövendőt mond, a Messiás, Jesse gyökeréből való származásáról és eljöveteléről,
hogy így az Isten fenyegetésétől megrémült zsidókat megvigasztalja. A messiási ország lakói jellemét szép hasonlatokkal írja meg. Azután a Messiás felmagasztalása az evangélium által. Jövendőt mond
a pogány népek és a zsidók elhívásáról az
evangélium által.
1 És Isai törzséből egy vesszőszál származik, és gyökereiből egy virágszál
növekedik.
2 Akin megnyugszik az ÚR szelleme:
bölcsesség és értelem szelleme, tanács
és hatalom szelleme, tudomány és az
ÚR félelmének szelleme.
3 És illatozása együtt lesz az ÚR félelmével, és nem szemeinek látása szerint
ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:
4 Hanem igazságban ítéli a szegényeket, és igazságban bíráskodik a föld
alázatosai felett; megveri a földet szája vesszejével, és ajkai leheletével megöli a hitetlent.
5 És derekának övezője az igazság lesz,
és veséinek övezője az állhatatosság.
6 És a farkas a báránnyal lakik, és a
párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;
7 A tehén és a medve legelnek, fiaik
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együtt fekszenek, az oroszlán mint az
ökör, szalmát eszik,
8 És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz odújába nyújtja kezét:
9 Nem ártanak és senkit el nem vesztenek az én egész szent hegyemen, mert
teljes lesz a föld az ÚR tudományával,
ahogyan a tenger vize beborította e földet.
10 És abban az időben az Isai gyökeréből sok nép zászlaja lesz; jöjjenek a pogányok is, és az ő nyugalma dicsőséges legyen.
11 És abban az időben: az Úr másodszor nyújtja ki kezét népe maradékának megkeresésére, amely megmaradt
Asszíriától, Egyiptomtól, Pathrosztól,
Khústól, Elámtól, Káldeától, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.
12 És zászlót emel a pogányok között,
és összegyűjti az elszéledt izraelitákat,
és Júdának szétszórt tagjait egybegyűjti a föld négy szegletéről.
13 Elveszi Efraim irigységét, és Júda
ellenségei kivágattatnak; Efraim ne
irigykedjen Júdára, és Júda se cselekedjen ellenségként Efraimmal.
14 Hanem egyenlő akaratból legyenek napnyugat felé a filiszteusok hátán, és kelet fiaitól együtt vegyenek
zsákmányt, és támadjanak Edomra és
Moábra, és az ammoniták engedjenek
nekik.
15 És az ÚR kiszárítja Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli a folyó fölé erős szárasztó szél által, és hét
részre szakítja azt, hogy népe sarus lábbal menjen át.
16 És csinált út lesz népe maradékának, amely megmaradt Asszíriától,
amilyen Izraelnek volt, amikor kijött
Egyiptom földjéből.

12

Miután a próféta jövendőt mondott
az asszíriai király veszedelméről, a
Messiás eljöveteléről, a pogány nép elhívásáról és a maradék zsidó nép visszafordításáról, itt már az ezekről való beszédét hálaadással fejezi be.
1 És így szólsz abban az időben: Hálákat adok neked, óh URam! mert jóllehet haragudtál rám, de elfordult haragod és megvigasztaltál engem!
682

2 Íme az Isten az én szabadítóm! bízom
és nem félek, mert erősségem és énekem az ÚR, Jehova, és szabadítóm lett
nekem!
3 És örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,
4 És így szóltok akkor: Adjatok hálát az ÚRnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy
az Ő neve.
5 Mondjatok éneket az ÚRnak, mert
nagy dolgokat cselekedett; adjátok
tudtára ezt az egész földnek!
6 Kiálts és örvendj, Sion lakosa, mert
nagy közötted Izrael szent Istene!

2
2Móz 15,2;

3
Jn 7,37-38;
4
Jn 17,1;
Jn 17,4;
Jn 17,6;
Jn 17,26;

13

Ebben a részben a próféta a hívek vigasztalására jövendőt mond a babiloni birodalom romlásáról. Először, a próféta felindítja és hadra kényszeríti a médiabelieket a babiloniakkal szemben. Másodszor, megírja a babiloniak nyomorúságát,
amelyeket szenvedniük kell és az ő romlásuk után mi következik rájuk.

1 Jövendölés Babilon ellen, amelyet látott Ésaiás, Ámós fia.
2 Emeljetek zászlót magas hegyen, kiáltsatok nekik, kézzel intsetek, hogy
bevonuljanak a fejedelem kapuin!
3 Én parancsoltam a tőlem választott
vitézeimnek, és hívtam óriásaimat haragom véghezvitelére, akik az én dicsőségemnek örülnek.
4 Zsibongás a hegyeken mint nagy
néptömegé; összegyűlt pogány népek
országainak zúgása; a Seregek URa
mustrálja harci seregét.
5 Jönnek messze földről, az ég végéről,
az ÚR és haragjának eszközei, elpusztítani mind az egész földet.
6 Ordítsatok, mert közel van az ÚR
napja, melyen pusztítás jön a Mindenhatótól.
7 Ezért megerőtlenednek minden kezek, és minden ember szíve elolvad;
8 És megrémülnek, kínok és fájdalmak
fogják el őket, és szenvednek mint a
szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, és arcuk lángba borul.
9 Íme az ÚR napja jön kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a
földet elpusztítsa, és annak bűnöseit
elveszítse arról.
10 Mert az ég csillagai és csillagképei
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11,15;

nem ragyogtatják fényüket; az előjövő
nap sötét lesz, és a hold nem tündökölteti fényét.
11 És megbüntetem a föld gonoszságát, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem a kevélyek kevélységét, és a
kegyetlenek gőgjét megalázom.
12 Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.
13 Ezért az egeket megrendítem, és
megindul helyéből a föld is, a Seregek
URának búsulása miatt, és felgerjedt
haragjának napján,
14 És mint az űzött zerge, és mint a
pásztor nélkül való nyáj, ki-ki népéhez
tér meg, és ki-ki az ő földjére fut;
15 Valakit ott találnak, átverik, és mindenki aki hozzájuk csatlakozik, fegyver miatt hullik el,
16 Kisdedeiket szemük előtt zúzzák
szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik.
17 Íme, én feltámasztom ellenük a médiabelieket, akik az ezüstöt nem becsülik és aranyban nem gyönyörködnek;
18 Íjaik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a gyermekeknek nem irgalmaz szemük:
19 És olyan lesz Babilon, a királyságok
ékessége, a káldeusok dicsekvésének
dísze, mint ahogyan elpusztította Isten
Szodomát és Gomorát;
20 Nem szállják meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem
von sátrat ott az arábiai, és pásztorok
sem tanyáznak ott;
21 Hanem vadak tanyáznak ott, és ártalmas állatok töltik be házaikat, és
baglyok laknak ott, és démonok szökdelnek ott;
22 És vadak üvöltenek palotáikban, és
mulató házaikban sárkányok; és ideje
nemsokára eljön, és napjai nem tartanak sokáig.

14

Elmondja ebben a részben a próféta,
hogy miért akarja Isten a babiloni birodalom romlását, ugyanis népe szabadulását akarja. Másodszor, ismét a babiloni
birodalom romlásáról prófétál és a zsidóknak ír egy éneket, amiben csúfolják a babiloniak kevély és kegyetlen királyát romlásának napjain. Ismét szól Isten kemény
ítéletéről a babiloniak ellen: nem lesz tisztességes temetésük, a maradékuk ki lesz

gyomlálva, hogy soha ne gyarapodjanak.
Utoljára, a filiszteusok országának romlásáról prófétál, akik ugyanolyan ellenségeik
a zsidóknak, mint a babiloniak.
1 Mert könyörül az ÚR Jákobon, és ismét az izraelitákat választja, és visszaviszi őket földjükre; és a jövevények
hozzájuk csatlakoznak, és a Jákob házához ragaszkodnak,
2 Mert a népeket hozzájuk kapcsolják,
és elviszik őket lakhelyükre, és Izrael
háza birtokolni fogja őket az ÚR földjén, hogy azok nekik szolgák és szolgálólányok legyenek; és foglyaik lesznek foglyul vivőik, és uralkodnak nyomorgatóikon.
3 És majd azon a napon, amelyen nyugalmat ad neked az ÚR fáradságodtól és nyomorúságodtól, és attól a kemény szolgálattól amellyel szolgálnod
kellett,
4 E gúnydalt mondod Babilon királya felett, és szólsz: Hogyan lett vége a
nyomorgatónak? vége lett az aranyos
városnak!
5 Eltörte az ÚR a gonoszok pálcáját, az
uralkodók vesszejét.
6 Aki népeket vert dühében szüntelen
veréssel, aki a pogány népeken nagy
haraggal uralkodott, a nyomorgatókat
nem tiltotta el a nyomorgatástól.
7 Nyugszik, csöndes az egész föld. Ujjongva énekelnek.
8 Még a jegenyefák is örvendeznek rajtad, a Libanon cédrusai ezt mondják:
Mióta te megdőltél, nem jött favágó ellenünk.
9 Megérkezésedkor megindult miattad
alul a pokol, miattad felriasztja a halottakat, a föld minden óriásait, felkeltik
székeikről a népek minden királyait;
10 Mind megszólalnak és ezt mondják
neked: Erőtlenné lettél te is mint mi?
hozzánk hasonló lettél?
11 Kevélységed és lantjaid zengése a
sírba szállt; fekvő ágyad férgek és takaró lepled pondrók!
12 Miként estél alá az égről, Lucifer,
hajnal fia!? a földhöz verettél aki népeket erőtlenné tettél!
13 Holott te ezt mondtad szívedben: A
mennybe megyek fel, az Isten csillagai
fölé helyezem ülőszékemet, és ülök a
gyülekezet hegyén messze északon.
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14 A magas felhők fölé hágok és hasonló leszek a Magasságos Istenhez.
15 Pedig a pokolba szállsz alá, sírgödör szélére!
16 Akik látnak, rád figyelnek, és mondják: Ez a férfi a föld háborgatója, aki királyságokat rendített meg?
17 Aki a föld kerekségét pusztasággá
tette, városait lerontotta, és foglyainak
nem nyitotta meg a tömlöcöt?
18 A népek minden királya dicsőségben nyugszik, ki-ki az ő sírjában,
19 Te pedig messze vettetsz sírodtól mint valami utálatos gally, mint a
megöltek ruhája akik fegyverrel átverettek, sziklasírba leszállókkal, mint
valami eltaposott holttest!
20 Nem temettetsz velük a sírba, mert
elpusztítottad földedet, megölted népedet: a gonoszok magvának emléke
nem él sokáig!
21 Készítsetek öldöklést az ő fiainak
atyáik gonoszságáért, hogy fel ne keljenek, és ne birtokolják e földet örökségül, és városokkal ne töltsék be e földnek színét!
22 És felkelek ellenük, szólt a Seregek
URa, és kivágom Babilon nevét és maradékát, fiait és unokáit, szól az ÚR;
23 És a sündisznó örökségévé és állóvizek tavává teszem azt, és kisöpröm
azt a pusztítás seprőjével, szól a Seregek URa.
24 Megesküdött a Seregek URa, ezt
mondva: Úgy lesz amint elgondoltam,
úgy megy végbe ahogy elvégeztem:
25 Hogy megrontsam Asszíriát földemen, és megtapossam hegyeimen,
hogy eltávozzon népemtől igája, és terhe vállukról eltávozzon.
26 Ez az elvégzett tanács az egész föld
felől, és ez az a felemelt kéz minden
nép fölött.
27 Mert a Seregek URa végezte, és ki
teszi azt erőtlenné? Az Ő felemelt kezét ki fordítja el?
28 Amely esztendőben meghalt Akház
király, akkor lett e jövendölés.
29 Ne örvendj olyan nagyon Filisztea,
hogy eltört a téged verőnek vesszeje,
mert a kígyó magvából baziliszkusz
jön ki, és annak magva tüzes, szárnyas
sárkány lesz.
30 És legelnek a szegények elsőszülöttjei, és a szűkölködők bátorsággal nyugszanak; miután én kivesztem
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gyökeredet éhséggel, és maradékodat
megöli.
31 Ordíts kapu, kiálts város! leromlott
egész Filisztea, mivel füst jön észak felől; és seregeidből egy sem marad otthon!
32 És mit felelnek a népek követei? Azt,
hogy az ÚR vetette meg a Sion alapját,
és abban bíznak népe szegényei.

15

Jövendőt mond a próféta a moábiták
nagy veszedelméről, keserű sírásukról és jajgatásukról. Mert ugyan a
moábiták is az Ábrahám véréből valók,
mégis ellenségei az izraelitáknak, és az igazi istentisztelettől elszakadtak. 1 Sám.11.

1 Jövendölés Moáb ellen. Egy éjjel
pusztul el Ar-Moáb és megszűnik; és
egy éjjel pusztul el Kir-Moáb és megszűnik!
2 Felmennek Bajitba és Dibonba, a
magaslatokra megy sírni, Nebón és
Médebán jajgat Moáb, minden fejen
kopaszság, minden szakáll lenyírva!
3 Utcáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és utcáin ki-ki jajgat, és keservesen sír!
4 És kiált Hesbon és Eleálé, szavuk
Jáhásig hallatszik; ezért ordítanak
Moáb vitézei, és lelke reszket.
5 Szívem kiált Moábért, amelynek
végvárai Zoárig, a három éves üszőig
nyúltak, mert Luhith hágóján sírással
mennek fel, és mert Horonaim útján
romlásuk kiáltását hallatják.
6 Mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek, mert elszáradt a pázsit, elfogyott
a fű, és semmi zöld nem lesz.
7 Ezért szerzett gazdagságukat és jószágukat a fűzfák patakja mellé hordják.
8 Mert kiáltás zengte körül Moáb határát, jajgatása Eglaimig, és Beér-Élimig
hallatszik jajgatása!
9 Mert Dimon vizei megteltek vérrel, mert új romlást hozok Dimonra:
Oroszlánt Moáb menekültjeire, és a
föld maradékaira.

16

A próféta elmondja ebben a részben,
hogy a moábiták hiába igyekeznek
most már az Istennek való áldozatokkal
kiengesztelni Őt, mivel nem tértek meg,
amikor a megtérés ideje volt. Másodszor,
ismét fenyegeti őket veszedelemmel, az iz-
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Ezék 25,9;
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Jer 48,37;
Ezék 7,18;
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Jer
48,38-39;

Ésaiás 16. 17.
raelitákhoz való embertelenségük, kegyetlenségük és nagy kevélységük miatt jön rájuk a romlás. Hogy az ő jövendőmondásának nagyobb méltósága legyen, még az idejét is megmondja, hogy mikor jön rájuk a
romlás és veszedelem.

gesebb helyre imádkozni, de azzal sem
ér el semmit!
13 Ez a beszéd, amelyet szólt az ÚR
Moáb felől már régen.
14 És most szól az ÚR, ezt mondva:
Három esztendő alatt, melyek mint
napszámos esztendei, megalázzák
1 Küldjetek bárányt a föld urának en- Moáb dicsőségét egész nagy sokaságágesztelésére a puszta kősziklájából, Sion val együtt, és maradéka kicsiny, kevés
és erőtlen lesz.
lányának hegyére.
2 Mert mint a fészekből kiűzetett bujJövendőt mond a próféta Damaszdosó madár, olyanok lesznek Moáb lákusz városának, mind az egész
nyai az Arnon gázlóin:
3 Adj tanácsot, tarts ítéletet; tedd ár- Szíria és a tíz nemzetség veszedelméről,
nyékodat délben olyanná mint az éj- amely tíz nemzetség összeszövetkezett a
szaka, rejtsd el a kiűzötteket, és a buj- szíriabeliekkel. Ezen veszedelmek okát is
elmondja, hogy az igaz Istentől elhajoltak
dosót ne add ki!
4 Lakjanak nálad népem menekültjei, és és bálványokat imádtak és tiszteltek, de azt
Moáb, te légy nekik oltalom a rabló el- is mondja, hogy a nyomorúság által meglen! Mert vége lesz a nyomorgatónak, tisztíttatnak, hogy a bálványoktól az igaz
megszűnik a kóborló, és elfogynak a Isten mellé álljanak.
földről a pusztítók.
5 És Isten kegyelme megerősíti az ő 1 Jövendölés Damaszkusz ellen. Íme
székét, és igazsággal ül azon Dávid Damaszkusz városa elpusztul és rosátrában egy bíró, aki ítélet követője, mok halmává lesz;
és az igazságra siető lesz.
2 Aróer városait elhagyják és barmokéi
6 Hallottuk Moáb kevélységét, hogy lesznek, amelyek háborítatlanul fogfelettébb felfuvalkodott; de az ő ke- nak ott nyugodni.
vélysége, felfuvalkodása és haragja 3 És megszűnik Efraim erőssége, és
szerint való tehetsége nincs.
Damaszkusz királysága Szíria mara7 Ezért jajgatni fog Moáb Moábért, dékával együtt úgy jár mint az izraemindenki jajgatni fog, és nyögtök Kir- liták dicsősége, ezt mondja a Seregek
Háreseth romjain, mert azok egészen URa.
megtörtek.
4 És abban az időben lesz, amelyben
8 Mert Hesbon földjei elhervadtak, megvékonyodik a Jákob dicsősége, és
és Sibma szőlőjének drága vesszőit a húsa kövérsége megsoványodik.
pogányok fejedelmei eltapostatták. 5 És úgy lesz mint mikor az arató ös�Jáézerig értek azok, a pusztát bejárták, szefogja a gabonát és a kalászokat kekacsai szétterjedtek és a tengeren is túl- zével learatja, és mint mikor valaki
nyúltak.
az elhagyott kalászokat szedi össze a
9 Ezért siratom Jáézer siralmával Refáim völgyében;
Sibma szőlőjét, megnedvesítelek kön�- 6 És csak kevés számú marad bennyeimmel Hesbon és Eleálé, mert szü- nük, mint mikor az olajfát megverik,
retedről és aratásodról a víg éneklés el- két-három bogyó marad a magas ágak
esett.
tetején, négy-öt mag a kiterjedt ágain,
10 És a te meződ hasznán való vígsá- így szól Izrael URa Istene.
god és örömöd megszűnt, és a szőlők- 7 Abban az időben Teremtőjére tekint
ben sem vigadnak és nem énekelnek, az ember, és szemei Izrael Szentjére
a bornyomó nem nyom bort a prések- néznek;
ben, a szüreten való víg éneklésnek vé- 8 És nem tekint az oltárokra, kezeinek
get vetettem.
alkotására, és nem nézi azokat amiket
11 Ezért bensőm sír Moábért mint a ci- ujjai csináltak, a berkeket és a naposztera, és belső részeim Kir-Heresért!
lopokat.
12 És úgy lesz, hogy mikor meglátszik, 9 Erős városai azon a napon hasonlók
hogy Moáb hiába fárasztotta magát a lesznek az elhagyott vesszőkhöz vagy
magaslaton, akkor megy más szentsé685
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ágakhoz, amelyeket elhagytak Izrael
fiai előtt, és pusztasággá lesznek.
10 Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős
kőszáladról, ezért akárhogy ültess gyönyörűséges ültetéseket, és plántálj idegen vesszőt beléjük;
11 Nappal ültetsz, hogy növekedjen,
reggel magot vetsz, hogy virágozzon;
de az aratás idején nem veheted gyümölcsét, és kétségbeesett bánatod lesz
rajta!
12 Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy
zúgnak mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak
mint az erős vizek!
13 A népek háborognak mint a sok vizek háborognak, de megdorgálja Isten
azt és elfut messzire, és kergetik mint a
hegyek porát a szél előtt, és mint pozdorját a forgószél előtt;
14 Estének idején megrémülnek, és mielőtt megvirrad, nem lesznek: ez a része pusztítóinknak és sorsuk rablóinknak!
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Jóllehet itt nem mondja meg a próféta név szerint melyik nemzet ellen szól, de nyilvánvaló, hogy Egyiptomhoz és a szerecsenekhez közeliek. Némelyek azt mondják, hogy a Trogloditákról
szól, némelyek pedig, hogy a tenger mellett lévő Szerecsen országról, de biztos,
hogy a tengeren nagy kereskedők voltak.
Lehetséges, hogy az asszíriabeliekkel szövetkeztek a zsidók ellen, és azok országát
akarták maguknak. Vagy a zsidókat beszéddel csábították az asszíriabeliek ellen.
Ezeket fenyegeti a próféta veszedelemmel
és azt mondja, hogy noha Isten őket eddig szerencséssé tette, mégis könnyű azt
neki elfordítani.

2
2Krón 16,8;
Ésa 19,5-7;
Ezék 30,9;

1 Jaj a vitorlák árnyéka földjének,
amely Etiópia folyóin túl van;
2 Amely követeket küld a tengeren
gyékény tutajokon, vizek színén, ezt
mondva: Menjetek el gyors hírnökök, a
szétszaggatott és rabolt néphez, amely
rettenetes volt kezdetétől és azután is;
a néphez mely lassan eltapostatott,
amelynek földjét folyók borították el.
3 Föld kerekségének minden lakója és
földnek lakosai lássátok meg, mikor
a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassátok ha kürt szól!
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4 Mert ezt mondta nekem az ÚR: Én
nyugszom, és sátoromból nézek: olyan
leszek ennek a népnek mint az esőszárasztó meleg, és mint a harmatozó felhő az aratás hőségében.
5 Mert aratás előtt, mikor a virágzás
véget ér, és a virág érő fürtté lesz, levágja a vesszőket a gazda metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi.
6 Otthagyják a hegyek madarainak és
a föld állatainak, és a madarak rajtuk
nyaralnak, és a föld minden állatai rajtuk telelnek.
7 Abban az időben ajándékot visz a Seregek URának a szétszaggatott és rabolt nép; a nép, amely rettenetes volt
kezdetétől és azután is, a nép, mely
lassan eltapostatott, amelynek földjét
folyók borították el; a Seregek URa nevének helyére, Sion hegyére.
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Ezék 39,4;
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Ebben a részben nagy veszedelemmel fenyegeti a próféta az
egyiptombelieket, önmagukkal való meghasonlással és egymásra támadással. Kegyetlen fejedelmekkel, rettenetes nagy szárazsággal, bolond, balgatag tanácsokkal,
mert igen nagy bálványimádók, gazdagságukban, országuk erősségében bízók és az
Isten népének gyakran ártottak. Végül jövendőt mond a próféta az egyiptombeliek
megtéréséről, és az izraelitákkal való szövetségükről a hitben és az Isten tisztelésében.
1 Jövendölés Egyiptom ellen. Íme
az ÚR könnyű felhőre ül és bemegy
Egyiptomba, és megháborodnak előtte
Egyiptom bálványai, és az egyiptomiak szíve megolvad bennük.
2 És összeveszítem az egyiptomiakat
az egyiptomiakkal, és hadakozik ki-ki
a felebarátja ellen, ki-ki a barátja ellen,
város város ellen, és ország ország ellen.
3 És elfogyatkozik az egyiptomiak
szelleme bennük, és tanácsukat elnyelem; és a bálványaiktól, a szemfényvesztőktől, a halottidézőktől és jövendőmondóktól kérnek tanácsot.
4 És az egyiptomiakat kemény úr kezébe adom, és kegyetlen király uralkodik rajtuk, szól az Úr, a Seregek URa.
5 És elfogynak a tenger vizei, és a folyam kiszárad és elapad.
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6 És eltávoznak a folyamok, és a töltések közt folyó patakok elszáradnak és
elapadnak; nád és sás ellankad.
7 A pázsit a folyó mellett, a folyó partján, és a folyó mellett minden vetemény megszárad, elporlik és nem lesz.
8 És keseregnek a halászok, és gyászolnak mind, akik a folyóba horgot szoktak vetni, és megerőtlenednek azok is,
akik a vizek színén hálót vetnek ki.
9 És megszégyenülnek azok is, akik a
lenből és selyemből drága dolgokat
készítettek, és akik hálókat kötöttek.
10 Hálóik elvesznek, és akik haltartókat és halastavakat csináltak, megszégyenülnek.
11 Bizony bolondok Zoán fejedelmei,
a fáraó bölcs tanácsosai egy eszét vesztett tanács; hogyan mondjátok a fáraónak: bölcsek fia vagyok, régi királyok
fia?
12 Ugyan hol vannak bölcseid? hogy
megjelentsék neked és tudtodra adják, hogy mit végzett a Seregek URa
Egyiptom felől?
13 Zoán fejedelmei megbolondultak,
Nóf fejedelmei tévelyegtek, és Egyiptomot tévelygésbe vitték nemzetségük
szegletkövei.
14 Az ÚR részegítette meg őket elfordult szellemmel, és eltévelyítették
Egyiptomot minden dolgaiban; ahogyan a részeg tántorog az ő okádása
felett.
15 És nem lesz Egyiptomnak semmi
munkája, amelyet a fej és a farok, az ág
vagy a nád cselekedne.
16 Azon a napon olyan lesz Egyiptom
mint az asszonyok, retteg és fél a Seregek URa kezének felemelésétől, amelyet fölemel ellene.
17 És Júda földje félelmére lesz Egyiptomnak, valaki csak említi azt előtte, már fél, a Seregek URa tanácsáért,
amelyet Ő végzett felőle.
18 Azon a napon öt város lesz Egyiptom földjén, amelyek Kánaán nyelvén szólnak, és esküsznek a Seregek
URára; az egyiket pusztulás városának nevezik.
19 Azon a napon oltára lesz az ÚRnak
Egyiptom földjének közepén, és határán egy oszlop az ÚRnak;
20 És jegyül és bizonyságul lesz a Seregek URától Egyiptom földjén: mert
kiáltanak az ÚRhoz a nyomorgatók-

tól való féltükben, és szabadítót és fejedelmet küld nekik, aki őket megszabadítsa.
21 És megismerteti magát az ÚR
Egyiptommal, és megismeri Egyiptom
az URat azon a napon, és áldoznak és
ajándékot adnak, és fogadást tesznek
az ÚRnak és teljesítik.
22 De ha megveri az ÚR Egyiptomot,
megverve meggyógyítja, és amikor
megtérnek az ÚRhoz, megkegyelmez
nekik és meggyógyítja őket.
23 Azon a napon út lesz Egyiptomból
Asszíriába, és asszíriabeli megy Egyiptomba, egyiptombeli megy Asszíriába, és az egyiptomiak az asszíriaiakkal
tisztelik.
24 Azon a napon Izrael harmadik lesz
Egyiptom és Asszíria mellett; áldás
lesz a földön.
25 Akiket megáld a Seregek URa, ezt
mondva: Áldott népem az Egyiptom,
és Asszíria az én kezem munkája, és
Izrael az én örökségem.
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20

Ésaiás prófétál ebben a részben
Egyiptom és Szerecsenország romlásáról, amelyet megerősít külső bizonyító jellel is, hogy a zsidók ne emberi erőben
bízzanak, hanem csak az Istenben.
1 Amely esztendőben Asdódba ment
Tartán, mikor elküldte őt Szargon,
Asszíria királya, és vívta Asdódot és
elfoglalta azt:
2 Ekkor szólt az ÚR Ésaiás, Ámos fia
által, ezt mondva: Menj és oldd le a
zsákruhát derekadról, és sarudat vond
le lábadról! És úgy cselekedett, járva
ruha és saru nélkül.
3 És mondta az ÚR: Ahogyan szolgám
Ésaiás meztelen és saru nélkül jár három esztendeig jegyül és jelenségül
Egyiptomra és Etiópiára nézve:
4 Úgy viszi el fogva Asszíria királya
Egyiptom sokaságát és Etiópia rabjait, ifjakat és véneket, meztelen és saru
nélkül, meztelen alféllel, Egyiptom
gyalázatára;
5 És megrettennek és megszégyenülnek az izraeliták Etiópia miatt, amelyben reménykedtek, és Egyiptom miatt,
amelyben dicsekedtek.
6 És szól e partvidék lakosa abban az
időben: Íme így járt reménységünk,
ahová segítségért futottunk, hogy
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Ésaiás 20. 21. 22.
megszabaduljunk Asszíria királyától; szaka is; ha kérdezni akartok, kérdezzetek, forduljatok vissza és gyertek el!
hát mi hogyan maradhatnánk meg?
13 Jövendölés Arábia ellen: Az erdőA próféta jövendőt mond e rész- ben háltok Arábiában, Dédán utazó
ben három ország romlásáról, a seregei.
babilonbeliek, idumeusok és az arabok or- 14 A szomjazónak hozzatok vizet!
szágáról, hogy megtudják a zsidók, hogy e Téma földjének lakosai vigyenek kevilágon semmilyen hatalmas birodalomnak nyeret a bujdosónak.
nincs állandósága, csakis a Messiás orszá- 15 Mert az ellenség fegyvere elől bujgának. Másodszor, tudják meg azt is, hogy dosnak, a kivont fegyver elől és a fele világ nem véletlenül van, hanem az Is- vont íjak elől és a nehéz harc elől.
ten gondviselése által. Utoljára, Isten az Ő 16 Mert így szólt hozzám az Úr: Egy
népe ellenségeit soha nem hagyja büntet- esztendő múlva, mely hasonló a béres
lenül, még ha e világon egy rövid ideig jó esztendejéhez, elvész Arábia minden
előmenetelük van is.
dicsősége;
17 És az arábiabeliek erős fiai íjászai1 Jövendölés a tenger pusztasága ellen. nak száma megfogyatkozik, mert az
Mint a délen tomboló szélvészek, úgy ÚR, Izrael Istene szólt.
jön a pusztából, rettenetes földről.
Jövendőt mond a próféta Jeruzsá2 Kemény látás jelentetett meg nekem:
lem megszállásáról és romlásáról,
A hitetlenen hitetlen lesz, a pusztítón pusztító: Menj el Élám, szálld meg a jeruzsálembeliek nagy félelméről és retMadai Babilont, minden fohászkodásu- tegéséről, akiknek nyomorult állapotán kesereg a próféta és feddi őket, hogy a veszekat megvetettem.
3 Ezért erőtlenség környékezte meg delem idején külső segítséghez folyamodderekam, nagy fájdalmak fogtak el en- nak, nem pedig az Istenhez az igaz meggem, mint a szülő asszony kínjai; gyöt- térés által. Azután fenyegeti Sébnát, aki az
rődöm e dolog hallása miatt, és meg- istentisztelet helyreállításának nagy ellensége, ezért kiveti őt az Isten a helyéről és
háborodtam látása miatt.
4 Reszket a szívem, iszonyúság ret- Eliákimot teszi a helyére.
tent, a kedves éjszakát rettegéssé tette nekem.
1 Jövendölés a látás völgye ellen. Mi
5 Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, lelt most, hogy mindenestől felmentél
egyetek, igyatok; keljetek fel fejedel- a házak tetejére?
2 Te lármával teljes, zajos város, örvenmek, ragadjatok pajzsot!
6 Mert így szólt hozzám az Úr: Menj dező város, megöltjeid nem fegyverrel
és állíts őrállót, amit lát, mondja meg. ölettek meg, és nem harcban hullot7 És látott szekereket, páros lovagokat, tak el!
szamarak szekereit, tevék szekereit, és 3 Hadnagyaid mind elszaladtak az íj
elől, de megkötözték őket; akiket bennagyon figyelmesen hallgatott.
8 És kiáltott mint az oroszlán: Uram, az ned találtak, mind megkötözték, azokat
őrtoronyban állok szüntelen napestig, is akik messziről futottak oda.
és őrhelyemen állok egész éjszakákon. 4 Ezért mondom: Ne nézzetek rám,
9 És íme emberek szekerei jönnek, pá- hadd sírjak keservesen, ne siessetek viros lovagok, és szólt és mondta: El- gasztalni engem, népem lánya romláesett, elesett Babilon, és minden fara- sa felett.
gott isteneit a földre rontották le.
5 Mert nyomorgatás és eltapostatás és
10 Óh én cséplésem és szérűm fia, amit szorongatás napja ez, az Úrtól, a Serehallottam a Seregek URától, Izrael Iste- gek URától a látás völgyére, a kőfal lenétől, azt jelentettem meg nektek!
döntésének és a hegyek között való ki11 Jövendölés Dúma ellen: Szeirből így áltásnak napja.
kiált hozzám: Vigyázó, mit mondasz az 6 És Élám fölveszi tegzét, emberek szeéjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éj- kereivel és lovagokkal együtt, és Kir
szakáról?
előveszi pajzsát.
12 Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éj- 7 És a te szép völgyeid betelnek sze-
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kerekkel, és a lovagok a kapu elé nyomulnak.
8 És elveszi Júdának minden erősségét, és akkor az erdő házának fegyverére tekintesz,
9 És meglátjátok, hogy Dávid városán
sok repedés van, és összegyűjtitek az
alsó tó vizét.
10 És megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy
a kőfalat megerősíthessétek;
11 És árkot csináltok a két kőfal között
a régi tó vizének, de nem tekintetek
annak készítőjére, és annak formálójára régóta nem néztek.
12 Mert mikor az Úr, a Seregek URa
hív titeket abban az időben, sírásra és
gyászolásra, magatok megkopaszítására és gyászruhaöltésre,
13 Íme, öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás;
együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
14 És ez a Seregek URának füleibe jutott: Nem lesz nektek megbocsátva ez
a hamisság míg meg nem haltok; azt
mondja az Úr, a Seregek URa.
15 Így szólt az Úr, a Seregek URa:
Indulj, menj el a kormányzóhoz,
Sébnához, a királyi ház főemberéhez,
és mondd meg neki:
16 Mid van itt, és ki lesz itt a tiéd, hogy
sírt vágatsz itt magadnak? mint aki sírját magas helyen vágatja, és sziklába
véset hajlékot magának?
17 Íme az ÚR elhajít téged erős hajítással, és megragadva megragad,
18 Hempelygetve hempelyget, mint
gombolyagot, mint labdát, egy nagyon
széles földre: ott halsz meg, odamennek
dicsőséged szekerei, te, urad házának
gyalázata!
19 És kivetlek állásodból és lerántalak
helyedről.
20 És azon a napon úgy lesz, hogy szólítom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás
fiát,
21 És felöltöztetem őt öltözetedbe, és
öveddel megerősítem, és uralmadat
kezébe adom, és ő lesz atyja Jeruzsálem lakosainak és Júda házának;
22 És az ő vállára teszem a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki
be nem zárja, és amit bezár, senki meg
nem nyitja;
23 És felfüggesztem őt mint egy szeget

erős helyre, és dicsőséges székül lesz
az ő atyja házának;
24 És ráfüggesztik atyja házának minden dicsőségét: fiakat és unokákat,
minden kicsi edényt, a csészeedényektől a tömlőknek minden edényéig.
25 Azon a napon, azt mondja a Seregek URa, elveszik a szeget, amely erős
helyre függesztetett, levágják és leesik,
és a rárakott teher is leesik, mert az ÚR
mondta.

23

Tírusz volt Fönícia városa, amely
nem a szárazon volt, hanem a nagy
tengeren építették, a parttól hétszáz lépéssel, amelyekben csak árusok, kereskedők
és kalmárok laktak. Ezt a várost fenyegeti ebben a részben a próféta veszedelemmel,
mert dicsekszik az ő erősségeivel és a sok
gazdagsággal, azt állítva, hogy nekik soha
senki nem árthat. Azt is megmondja a próféta, hogy hetven esztendeig fog pusztán
állni a város, és azután ismét megépül. Végül az Isten igaz ismeretére jutnak, és gazdagságukkal jól fognak élni.

1 Jövendölés Tírusz ellen. Jajgassatok
Tarsis hajói, mert elpusztult úgy, hogy
nincs benne ház, és nincs bemenetel
oda Kittim földjéről, miután ezt megjelentették nekik.
2 Hallgassátok szigetek lakosai, amelyet Szidon tengeren járó kalmárjai töltöttek be egykor.
3 És a sok víz által, a Sihor magva, és
a folyóvíz aratása volt jövedelme, és a
népek vására volt!
4 Szégyelld magad Szidon, mert szól a
tenger és a tenger erőssége, ezt mondva: Nem vajúdtam, nem is szültem, és
nem tápláltam ifjakat, és nem neveltem
szüzeket.
5 Ahogyan Egyiptom hírén bánkódnak, úgy bánkódnak a Tírusz hírén.
6 Menjetek át Tarsisba és jajgassatok
szigetnek lakói!
7 Ez a ti örvendező városotok? melynek eredete ősidőkből való; és most viszik őt lábai messzire bujdosni!
8 Ki végezte ezt a koronás Tírusz felől? melynek kereskedői fejedelmek, és
kalmárjai tiszteltek a földön.
9 A Seregek URa végezte ezt, hogy
meggyalázza minden dicsekedő kevélységét, és hogy megalázza e föld
minden tiszteltjeit.
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Ezék
28,1-26;
Zak 9,3-4;
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25,11-12;
Jer 29,10;
Dán 9,24;
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Jer 46,26;
Jer 49,6;
Ezék
29,12-13;
18
Ésa 60,5-7;
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10 Szaladj ki földedről mint a folyóvíz,
Tarsis lánya, nincs többé erősség!
11 Az Úr kinyújtotta kezét a tenger
fölé, országokat rettentett meg, az ÚR
parancsolt Kánaán felől, hogy elpusztítsák erősségeit,
12 És szólt: Nem fogsz többé örvendezni, te megszeplősített szűz, Szidon
lánya; kelj fel és menj át Kittimbe, de
ott sem lesz nyugalmad!
13 Íme a káldeusok földje nem volt
nép: Asszíria alapította azt a puszta lakosaiból; várakat építettek, palotákat
emeltek, és rommá tették.
14 Jajgassatok Tarsis hajói, mert erősségeteket elpusztították!
15 És abban az időben elfelejtik Tíruszt
hetven esztendeig, egy király napjai
szerint; hetven esztendő múlva, mint
egy parázna nő énekel Tírusz:
16 Vegyél citerát, járd be a várost, elfelejtett parázna nő; pengesd szépen, dalolj sokat, hogy megemlékezzenek rólad!
17 És hetven esztendő múlva meglátogatja az ÚR Tíruszt, de az ismét kereskedni kezd, és paráználkodik a föld
minden országaival a föld színén!
18 És az ő nyeresége és keresete szent
lesz az ÚRnak, melyet nem halmoznak fel, sem el nem rejtenek, mert az
ÚR előtt lakóké lesz az ő nyeresége,
hogy egyenek eleget és szép ruházatuk legyen.
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Nem egy bizonyos nemzetség ellen
szól ebben a részben a próféta, hanem sok ország és nemzet ellen együtt, és
fenyegeti őket, amit mint egy táblában e világ elé tár. Az egyháznak is nagy veszedelmét jövendöli, és mint a megrázott gyümölcsfán marad némi gyümölcs, úgy marad meg az Isten népe, amely Őt dicséri.
Inti ezért a híveket az Isten dicséreteire, és
panaszkodik azok restségére. Ezért ismét
fenyegeti őket, de végül jövendőt mond az
Isten népének szabadulásáról, a Krisztus
országának világosságáról, és a hívők Istennek való szolgálatáról.

2
Ezék
7,12-13;

1 Íme, az ÚR megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!
2 És olyan lesz a nép mint a pap; a szolga mint az ő ura; a szolgálólány mint
asszonya; a vevő mint az eladó; a köl690

csönadó mint a kölcsönkérő; a hitelező
mint az, akinek hitelez;
3 Mindenestől megüresedik a föld és
elpusztul, mert az ÚR szólta e beszédet.
4 Gyászol, megromlik a föld: megerőtlenül, megromlik a föld kereksége, megerőtlenednek a föld népének
nagyjai.
5 A föld megfertőztetett lakosai alatt,
mert áthágták a törvényeket, elváltoztatták Isten rendelését, felbontották az
örök szövetséget.
6 Ezért átok emészti meg a földet, és
elpusztulnak a rajta lakók; ezért megégnek a föld lakói, és kevés ember marad meg.
7 Sír a must, ellankad a szőlő, és fohászkodik minden vidám szívű.
8 Megszűnik a dobok vidámsága, elcsöndesül az örvendők zajongása, a citera vidámsága megszűnik.
9 Nem isznak bort énekléssel, keserű a
részegítő ital az ívónak.
10 Rommá lett az álnokság városa, bezártak minden házat, senki nem mehet be!
11 Az utcákon panaszkodás hallatszik
a bor miatt; minden öröm meghomályosodott, a föld vigassága elköltözött.
12 A városban csak pusztaság maradt
és rommá tört a kapu.
13 Mert így lesz e földön a népek között az Isten ítélete, olyanok lesznek
mint a megrázott olajfa, mint a szüret
után maradt szőlővesszők.
14 Ők felemelik szavukat, énekelnek
az ÚR nagyságáért, kiáltással szólnak
a tenger felől.
15 Ezért dicsérjétek az URat a völgyekben, a tenger szigetein, az ÚRnak, Izrael Istenének nevét.
16 A föld széléről hallottuk: az igaz
ékessége a hálaadó éneklés! De ezt
mondtam: Megsoványodtam, megsoványodtam! Jaj nekem, a hitetlenek hitetlenül cselekszenek és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekszenek.
17 Rettegés, verem és csapda vár rád
föld lakója!
18 És úgy lesz, hogy aki fut a rettegés
szavától, verembe esik, és aki kijön a
veremből, csapdában fogják meg, mert
az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai.
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Ezék 26,13;
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Jób 27,18;
Ésa 1,8;
Ésa 19,14;

23
Ésa 13,10;
Ezék 32,7;
Jóel 2,31;
Jóel 3,15;

19 Mindenestől megromlik a föld,
mindenestől elpusztul a föld, mindenestől megrendül a föld;
20 Megtántorodik a föld mint a részeg,
és eltávozik helyéről mint a sátor, és
miután ránehezedik bűne, úgy esik el,
hogy többé fel nem kel!
21 És abban az időben meglátogatja az
ÚR a magasságok seregét a magasságban, és a föld királyait a földön:
22 És összegyűjtik őket megkötözve
a gödörbe, és tömlöcbe zárják, és sok
nap után meglátogatják.
23 És megszégyenül a hold, és elpirul a nap, mikor a Seregek URa uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben:
és vénei előtt dicsőséges lesz. Akik ezt
mondják:
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Ebben a részben a hálaadás formáját
írja le a próféta, amellyel a hívők adjanak hálákat az Istennek az Ő igaz ítéletéért, amit megjelentett sok és hatalmas, erős
népen, azaz a gonosz, kegyetlen, istentelen hamisságot megbüntette, megrontotta
vagy megzabolázta és a híveknek a sok veszedelemben oltalmazója volt. Másodszor,
jövendőt mond az evangélium tudományának világos hirdetéséről, mely által elvétetik az emberek elméjének homályos burka.
Egyetemben szól a Krisztus személyéről,
természetéről, jótéteményeiről, a bűn és
halál, az ördög és a külső ellenségek romlásáról is.

2
Ésa 21,9;
Ésa 23,13;
Jel 14,8;
Jel 18,2;

1 URam, te vagy Istenem, magasztallak téged, hirdetem nevedet, mert csodát cselekedtél, régtől fogva való tanácsaid hűség és igazság.
2 Mert a városból kőrakást csináltál, az
erős városból romot, az idegenek palotájává tetted, hogy ne legyen többé város; soha örökké meg nem épül.
3 Ezért erős népek dicsőítenek téged, a
hatalmas pogányok városai félnek téged!
4 Mert erőssége voltál az erőtlennek,
erőssége a szegénynek nyomorúságában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a
hőség ellen, mikor az erőszakosok indulata olyan volt, mint a kőfalrontó árvíz.
5 Mint a hőséget szárazság idején, lecsendesíted az idegenek háborgását,
mint a hőséget sűrű felleggel, megzabolázod a kegyetlenek kegyetlenségét.

6 És ezen a hegyen a Seregek URa minden népnek lakodalmat szerez kövér
eledelekből, lakodalmat erős borból;
velős, kövér eledelekből, megtisztult
erős borból;
7 És elveszi ezen a hegyen a fátylat,
amely minden népet beborított, és a takarót, amely minden népet befedett;
8 Elveszti a halált örökre, és letörli az
Úr ISTEN a könnyhullatást minden
arcról: és népe gyalázatát eltávolítja az
egész földről; mert az ÚR szólt.
9 És szólnak azon a napon: Íme ez a mi
Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az ÚR, akit mi vártunk,
örüljünk és örvendezzünk szabadításában!
10 Mert az ÚR keze nyugszik ezen a
hegyen, és eltapossák Moábot az ő
földjében, ahogy eltapossák a szalmát
a ganéj levében.
11 És kiterjeszti kezeit közöttük, mint
kiterjeszti az úszó, hogy ússzon, és
megalázza kevélységét kezei erősségével;
12 És magas falaid erősségét lerontja,
megalázza, a földre, a porba dobja.
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Mivel nagyon sok és hatalmas nemzetség romlásáról mondott jövendőt a próféta, és látva az egyház veszedelmét is, hogy a választottak és akik bíznak
Őbenne kétségbe ne essenek, vigasztalja
őket és biztatja az erős Isten oltalmával,
megszabadítással, Isten állandó jóakaratával. Az istentelen hatalmakat megrontja, de az Isten különös móddal és mértékkel cselekszik a hívők büntetésében. Megírja a hívők természetét is, hogy nyomorúságban Istenre nézzenek és az igazságot tanulják meg, nem úgy mint a hitetlenek, akik megkeményednek Istennel szemben. Ne a véletlennek, hanem Istennek tulajdonítsák a vereséget és higgyék, hogy az
istentelen gonosz a veszedelemben és nyomorúságban az Istenhez kiált, hogy hit által növekednek a háborúságokban, mint a
fű a harmattal. Végül inti az Isten népét,
hogy békességben legyenek amíg az Úr haragja elmúlik.

1 Azon a napon ezt az éneket éneklik
Júda földjén: Erős városunk van nekünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt!
2 Nyissátok ki a kapukat, hogy bevo691
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nuljon az igaz nép, az igazság megőrzője.
3 Elvégzett gondolat, hogy megtartsd
a békességet azoknak, akik Tebenned
bíznak.
4 Bízzatok az ÚRban örökké, mert az
ÚRban, Jehovában van az örökké megmaradó erősség.
5 Mert megalázza a magasságban lakókat, a magas várost leveti, földhöz
veri azt, és letaszítja a porba,
6 Hogy láb tapossa azt, a szegénynek
lábai, a szűkölködők talpai!
7 Az igaznak ösvénye egyenes, igaz
mértékkel méred az igaznak útját.
8 Ítéleted útján is téged vártunk,
URam! neved és emlékezeted után vágyott a mi lelkünk!
9 Szívem utánad vágyott éjszaka, az én
szellemem is bensőmben, hozzád sietek, mert ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a föld lakosai.
10 Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem
tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az ÚR
méltóságát.
11 URam! magasban a Te kezed, és
nem látják! De meglátják és megszégyenülnek népedre irigykedve, és tűz
emészti meg ellenségeidet.
12 URam! Te adsz nekünk békességet,
hisz minden dolgainkat megcselekedted nekünk.
13 URam! mi Istenünk! más urak parancsoltak nekünk rajtad kívül, de
csak általad van, hogy nevedről megemlékezünk!
14 Akik meghaltak nem élnek, a halottak nem emelkednek fel: ezért látogattad meg és vesztetted el őket, és eltörölted emlékezetüket.
15 Megszaporítottad a népet, URam!
megszaporítottad a népet, megdicsőíttettél, kiterjesztetted őket a föld minden határáig.
16 Óh URam! a nyomorúságban meglátogattak téged, alázatosan könyörögtek neked, mikor rajtuk volt ostorod.
17 Miként a terhes asszony, aki közel
a szüléshez, vajúdik, felkiált fájdalmaiban, olyanok voltunk előtted, URam!
18 Mint terhesek vajúdtunk, mintha
szelet szültünk volna, mert szabadulása nem lett a földnek, és nem hullottak
el a föld kerekségének lakói.
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19 Megelevenednek halottaid, az én
holttestemmel együtt feltámadnak: serkenjetek fel és énekeljetek, akik a porban laktok, mert harmatod a füvek
harmata, és visszaadja a föld a holtakat!
20 Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat magad után, és
rejtsd el magad rövid szempillantásig,
amíg elmúlik a bús harag!
21 Mert íme az ÚR kijön helyéről, hogy
megbüntesse a föld lakóinak álnokságát, és felmutatja a föld a vért, és többé
nem fedi el megöltjeit!
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Ez a rész is az előző részhez tartozik, mert ebben is vigasztalja a próféta a híveket sok mindennel, mint például, az ellenségeit elveszti, hogy az Isten az
Ő híveit szüntelen őrzi, nem haragból ostorozza őket mint a hitetleneket; hogy a jövőben meggyökerezik Jákob, hogy különlegesen ostorozza az Ő népét, mert a végére
jó dolguk lesz és a bűntől megszabadulnak.
Másodszor, ismét prófétál a nép fogságba
viteléről, Jeruzsálem romlásáról, de másfelől vigasztal szabadulással és az ő egybegyűjtésükről, amely külsőképpen Czírus
által lett, Szellemben Krisztus által.
1 Azon a napon meglátogatja az ÚR
kemény, nagy és erős kardjával, a kegyetlen hosszú leviatán kígyót, és a tekergő leviatán kígyót, és megöli a tengerben lévő nagy sárkányt.
2 Azon a napon a vörösború szőlőről
énekeljetek:
3 Én, az ÚR őrzöm azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg
ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm
azt;
4 Nincs haragom, de ha tövis és gaz
jön elém, csatára megyek ellene és
mind meggyújtom azt;
5 Vagy fogja meg valaki az én erőmet,
hogy velem békét kössön, és velem
megbékéljen.
6 Eljön az idő mikor Jákob meggyökerezik, virágzik és virul Izrael, és betöltik a föld színét gyümölccsel.
7 Vagy az őt verő verése szerint verte őt? vagy az ő megöltjeinek megölése
szerint ölte meg?
8 Mérték szerint ítéled csemetéit: mikor a kemény szárasztó keleti szél rájuk fúj.
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9 Ezért így tisztítják el a Jákob hamisságát, és éppen ez a gyümölcse bűne
elvételének, hogy olyanná teszi az oltár minden kövét, amilyenek a széttört mészkövek: nem kelnek fel többé
a berkek és naposzlopok!
10 Mert az erős város puszta lesz, elhagyatott hely, és mint egy lakó nélkül való kietlen a puszta: ott legel és
ott hever a borjú, és megemészti annak ágait.
11 Miután megszáradnak gallyai, ös�szetörik, az asszonyok eljönnek és
megégetik azokat, mert értelem nélkül
való nép ez, ezért nem könyörül meg
rajta alkotója, és aki formálta nem kegyelmez neki.
12 És abban az időben cséplést tart az
ÚR az Eufrátesz folyóvizétől Egyiptom folyójáig, hogy ti egybegyűjtessetek, Izrael fiai.
13 És azon a napon megfújják a nagy
kürtöt, és eljönnek akik elvesztek As�szíria földjében, és akiket kiűztek
Egyiptom földjébe, és leborulnak az
ÚR előtt a szent hegyen Jeruzsálemben.
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Fenyegeti ebben a részben a próféta
Efraim országát, hogy ő, az ő gazdagságában bízik, a nagy testi bátorságért,
kevélységért és részegségért. Másfelől vigasztalja Júda nemzetségét. Jóllehet nekik
is szemükre hányja bűneiket, hogy minden
rendbeli ember, de főképpen a papok és hamis próféták annyira belemerültek a részegeskedésbe, hogy minden asztaluk tele van
okádással, és alkalmatlanok mindenestől a
papok a tanításra. Tudatlanságukat és elméjük gorombaságát ezzel bizonyítja, mert
mint a gyermekeket úgy kellene őket tanítani és semmi jóravaló dolgot nem tudnak
bevenni. Másodszor, Isten az ő szófogadatlanságuk miatt idegen nyelven szól nekik. Ezért azzal fenyegeti őket, hogy örökké gyermekek maradnak a mennyei tudományban. Isten a káromlókat is fenyegeti,
és a hívők vigasztalásaképpen a Messiásról is jövendőt mond, aki a hívőknek élet,
a hitetleneknek halál lesz. Miután Isten a
csúfolódók testi büntetéséről is szól, inti
őket, hogy hagyják abba a csúfolódást. Végül, hogy valaki a próféta fenyegetéseit hiábavalóságnak ne állítsa, ezért azt mondja,
hogy az Isten renddel és móddal cselekszik,
mint a szántóvető ember.

1 Jaj a kevélység koronájának, az
Efraim részegeinek, és az ő dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely
a bortól megverettek kövér völgye fején van.
2 Íme egy erős és hatalmas jön az Úrtól,
hasonló a sűrű kőesőhöz, a veszedelmes szélvészhez, az erős kiáradt vizek
áradásához, aki földhöz ver kezével!
3 Lábbal tapossák meg a kevélység koronáját, és Efraim részegeit,
4 És úgy jár dicsőséges ékességének
hervadó virága, amely a kövér völgy
tetején van, mint az idején megérett
gyümölcs, az őszi gyümölcs előtt,
amelyet amint meglát valaki, alig veszi kezébe, lenyeli.
5 Azon a napon a Seregek URa lesz
ékes koronája és dicsőséges koszorúja
maradék népének;
6 És ítélet szelleme annak, aki az ítélőszékben ül, és erősség azoknak akik
visszanyomják a kapuig az ellenséget.
7 De ezek is tántorognak a bor miatt
és szédülnek a részegítő italtól: pap és
próféta részegítő ital miatt tántorog, a
bor elnyelte őket, szédülnek a részegségben, tántorognak a jövendőlátásban, és megütköznek az ítéletben;
8 Mert minden asztal telve undok okádással úgy, hogy hely sincs anélkül.
9 Kit taníthatna a tanító tudományra,
és kivel értetné meg amit hallott? A
tejtől elszakítottakkal és a csecstől elválasztottakkal?
10 Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, tanításra új tanítás,
tanításra új tanítás, itt egy kicsi, ott egy
kicsi.
11 Mert idegen ajakkal és idegen nyelven szólt ehhez a néphez,
12 Ő, aki ezt mondta nekik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradtat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!
13 De az ÚR beszéde lett nekik parancsra új parancs, parancsra új parancs, tanításra új tanítás, tanításra új
tanítás; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy
járjanak és hátraessenek, és összetörjenek, és csapdába essenek, és megfogassanak!
14 Ezért halljátok az ÚR beszédét csúfoló férfiak, akik a Jeruzsálemben lakó
népen uralkodtok.
15 Mert így szóltok: Szövetséget kötöt693
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tünk a halállal és megegyeztünk a sírral, hogy mikor jön az ostorozó áradat,
nem ér el minket, mert a hazugságot
választottuk oltalmunkul, és csalásba
rejtőztünk el!
16 Ezért így szól az Úr ISTEN: Íme
Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alapot, aki hisz benne, az nem fut!
17 És az ítéletet mérőkötéllé tettem, és
az igazságot mértékre, és jég söpri el a
hazugságban való reménységet, és vizek borítják el a rejteket.
18 És megsemmisül a halállal való szövetségetek, és nem áll meg a sírral való
egyezségetek; eltapos titeket az eláradt
ostor,
19 Attól fogva, hogy átmegy, elragad titeket, mert reggelről reggelre átmegy, nappal és éjjel; és a hír megértése is csak a félelem lesz;
20 Mert rövidebb lesz az ágy, hogynem
kinyújtózhatna benne, és a takaró kisebb lesz, hogynem belephetné magát
azzal.
21 Mert mint a Perázim hegyén, felkel az ÚR, és mint Gibeon völgyében,
megharagszik, hogy tegye a dolgát,
az Ő idegen dolgát; hogy cselekedje a
dolgát, az Ő idegen cselekedeteit.
22 És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek, mert
elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól,
a Seregek URától, az egész föld ellen.
23 Vegyétek füleitekbe és halljátok
szavamat, figyeljetek és hallgassátok
beszédemet!
24 Hát egész nap szánt-e a szántó,
hogy vessen, és barázdálja és boronálja-e földjét?
25 Nemde mikor elegyengette színét, fekete köményt hint, és illatos köményt szór, és vet sorban búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére?
26 Azután összeköti azt aszerint, ahogyan őt az Istene tanítja.
27 Mert nem cséplő szánkával csépelik
a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapossák az illatos köményt; a fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálcával;
28 A búzát cséplik, de nem örökké
csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti.
29 Ez is a Seregek URától származott:
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aki csodálatos az Ő tanácsában, és
nagyságos cselekedeteiben!

29

A próféta fenyegeti Jeruzsálem városát, mind a templomával és mind
az oltárával együtt, amelyekbe nagy reménységet vetettek az asszíriaiak ellen,
akik kegyetlenségét is megírja. Másodszor,
panaszkodik arról, hogy noha ő sokat szól
romlásuk felől, ők mégsem hiszik el soha,
és az Isten beszédének értelme el van rejtve
előlük. Azt is mondja még, hogy annak oka
nem egyéb, mint a képmutatás és a hamis
tisztelet. Ezért nagy veszedelemmel fenyegeti a képmutatókat, és végül azt is megmondja, hogy az Isten ostora a hitetleneken mit használ a hívőknek.

1 Jaj Árielnek, Árielnek a városnak,
ahol Dávid lakott! Adjatok esztendőt
az esztendőhöz, és öljék az ünnepi áldozatokat!
2 És én megszorítom Árielt, és lesz keserűség és szomorúság, és olyan lesz
nekem a város mint Áriel.
3 Körülveszlek táborral, és bezárlak
tornyokkal, és erősségeket állítok ellened.
4 Annyira megaláztatsz, hogy a földről szólsz, és a porból fog suttogni a
beszéded, olyan lesz szavad a földről
mint halottidézőé, és a porból suttog a
beszéded.
5 Ellenségeid sokasága olyan lesz mint
az apró por, és mint a repülő polyva az
erőszakosok sokasága, hamar és hirtelen lesz.
6 A Seregek URa látogat meg mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő
tűz lángjával;
7 Mint egy éjjeli álom, olyan lesz minden pogányok sokasága, akik hadakoznak Áriel ellen, és akik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják.
8 És olyan lesz mint amikor álmodik
az éhező és álmában eszik, és amikor
felébred, üres a hasa; vagy mint amikor álmodik a szomjazó és iszik, és
amikor felébred, szomjas és lelke kívánja az italt: így lesz minden pogányok sokasága akik Sion hegye ellen
hadakoznak.
9 Mulassatok és gondolkodjatok erről:
Megvakultak és megvakítanak, része-
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gek, de nem a bortól, tántorognak, de
nem a részegítő italtól.
10 Mert rátok öntötte az ÚR a mély
álom szellemét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket is befedezte;
11 És mindezek látása olyanná lesz
nektek mint egy bepecsételt írás szavai, amelyet odaadnak egy írástudónak, ezt mondva: Olvasd el kérlek! és
ő így szól: Nem tudom, mert le van pecsételve.
12 És ha ezt a levelet annak adják aki
tanulatlan, ezt mondva: Olvasd el, kérlek! ő így szól: Tanulatlan vagyok.
13 Mert így szólt az Úr: Mivel ez a nép
szájjal közelít hozzám és csak ajkaival
tisztel engem, szíve pedig távol van
tőlem, és amilyen tisztelettel tiszteltek engem, azt emberek parancsolatából tanulták:
14 Ezért én is csodásan cselekszem ismét ezzel a néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész,
és értelmeseinek értelme eltűnik.
15 Jaj azoknak akik az ÚRtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, ezt mondva: Ki lát minket és ki ismer minket?
16 Amit elmétekben forgattok, olyan
mint a fazekas agyaga: vagy mondja-e
a csinálmány csinálójáról: Nem csinált
engem! és az alkotmány mondja-e alkotójáról: Nem tudja mit alkot?
17 Nemde egy kis idő múlva a Libanon Kármellé lesz, és Kármelt erdőnek
tartják?
18 És meghallják azon a napon a siketek a könyv beszédeit, és a homályból
és sötétből a vakok szemei látni fognak.
19 És nagy örömük lesz a szelídeknek
az ÚRban, és a szegény emberek vigadnak Izrael Szentjében.
20 Mert a kegyetlen elveszett és a csúfoló elpusztult, és mind kivágattak
akik szorgalmasak voltak a hamisságban.
21 Akik az embert bűnössé teszik egy
szóért, és csapdát állítanak annak, aki
megfeddi őket a kapuban, és elfordítják az igazat hamisságban.
22 Ezért így szól az ÚR Jákob házáról,
Ő, aki megszabadította Ábrahámot:
Nem szégyenül meg többé Jákob, és
nem sápad el többé az ő arca.

23 Ha látni fogják gyermekeiket, kezeim munkáját közöttük, megszentelik
nevemet, megszentelik Jákob Szentjét,
és félik Izrael Istenét.
24 És akik szellemben tévelyegtek,
megismerik az értelmet, és akik zúgolódtak, megtanulják a törvényt.
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Mivel a zsidók az asszíriai királytól való félelmükben nem az Istenre néznek és nem kérik az Ő segítségét, hanem emberi erőben bízva Egyiptomból várnak segítséget, azért a próféta feddi és inti
őket, hogy ne küldjenek Egyiptomba segítségért, mert az nekik nem használ. A követeket is, akik sok szamáron és tevén hordják a kincseket Egyiptomba, megfenyegeti a próféta. Isten hagyja, hogy a próféta a zsidók engedetlenségét örök emlékezetül megírja. Megindokolja a próféta miért
nem siet az Isten népe veszedelmére, azoknak pedig, akik az Isten segítségét várják,
sok és szép ígéretet tesz. Elmondja, hogy
milyen jó cselekedetekkel bizonyítják az ő
igaz megtérésüket, akiknek testi jókat is
ígér. Utoljára, megírja Isten búsult haragját Szanhérib ellen.
1 Jaj az engedetlen fiaknak, így szól az
ÚR, akik nélkülem tartanak tanácsot,
és oltalmat keresnek, de nem az én
szellemem által, hogy bűnt bűnre halmozzanak!
2 Akik Egyiptomba mennek le, és számat nem kérdezték meg, hogy a fáraó
erősségével erősítsék meg magukat, és
Egyiptom árnyékába rejtőzzenek.
3 És a fáraó ereje nektek szégyenetekre
lesz, és az elrejtőzés Egyiptom árnyékában gyalázatotokra.
4 Mert már Zoánban voltak fejedelmei,
és követei Hánesig érkeztek.
5 Mindnyájan megszégyenülnek a nép
miatt, amely nem használ nekik, sem
segítségre, sem haszonra, hanem szégyenükre és gyalázatukra lesz!
6 Jövendölés dél barma ellen: A nyomor és szorongatás földjén keresztül,
ahonnan nőstény és hím oroszlán és
viperák és tüzes szárnyas kígyók jönnek ki; azok ellen, akik gazdagságukat
szamárcsikók hátán viszik, és kincsüket a tevék púpján annak a népnek,
amely nem használ.
7 Mert az egyiptombeliek hiába és
hasztalan igyekeznek megsegíteni, azért
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kiáltom ezt ennek: A ti erősségetek abban van, ha csendességben lesztek.
8 Most menj, írd náluk ezt táblára, és
ezt könyvbe jegyezd föl, hogy az utolsó időben örökre bizonyságul maradjon.
9 Mert engedetlen nép ez, hazug fiak;
fiak, akik nem akarják hallani az ÚR
törvényét;
10 Akik ezt mondják a látóknak: Ne
lássatok; és a bölcseknek: Ne lássatok
nekünk igazat, hanem szóljatok hízelgő beszédeket, áltatásokat lássatok!
11 Távozzatok el az útról, térjetek el az
ösvényről, szűnjön meg tőlünk Izrael
Szentje!
12 Azért így szól Izrael Szentje: Mivel
megutáltátok ezt a beszédet, és a nyomorgatásban és a hamisságban bíztok,
és ezekre támaszkodtok:
13 Azért ez a hamisság olyan lesz nektek mint a leeső falhasadék, amely már
kiáll a magas kőfalon, amelynek leomlása hirtelen, egy szempillantásban jön
el;
14 Melynek romlása olyan lesz, mint a
fazekasok edényének romlása, amely
kímélet nélkül eltörik, és töredékei
közt nem találni olyan cserepet, amelyen tüzet lehetne vinni a tűzhelyről,
vagy vizet meríteni a tócsából.
15 Mert így szól az Úr ISTEN, Izrael
Szentje: Nyugalomban és csendességben maradhattok meg, csendességben
és reménységben lesz erősségetek, és
nem akartátok,
16 Hanem ezt mondtátok: Semmiképpen nem akarjuk, hanem lóra ülve futunk; azért futtok; és gyors paripán elvágtatunk; azért gyorsak lesznek üldözőitek.
17 Ezer fut egynek riasztására, ötnek
riasztására mind elfuttok, amíg úgy
nem maradtok mint a hajó árbóca a
hegytetőn, mint egy zászló a halmon.
18 És azért vár az ÚR, hogy könyörüljön rajtatok, és azért magasztalja fel
magát, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az ÚR; boldogok mindazok akik Őt várják.
19 Mert a nép Sionon és Jeruzsálemben lakik, azután nem sírsz, kiáltásod
szavára bizonyosan könyörül rajtad,
amint meghallja, megfelel neked;
20 És az Úr a keserűség kenyerét adja
nektek, és a nyomorúság vizét: De ta696

nítód nem távozik el tőled többé, és
szemeid látják tanítódat!
21 És füleid meghallják mögötted a kiáltó szót: ez az út, ezen járjatok; mikor
jobbra vagy balra elhajoltok.
22 És megfertőzitek ezüstözött bálványaitokat és aranyozott képeiteket, kiszórod őket mint a havi bajos tisztátalanságát, és azt mondod annak: Menj a
dolgodra innen!
23 És akkor esőt ad a te magodra,
amellyel a földet beveted, és a kenyér,
a föld termése, bő és tápláló lesz; és
széles mezőn legelnek nyájaid.
24 Az ökreid és a szamaraid vemhei,
amelyek a földet szántják, tiszta abrakkal élnek, amelyet lapáttal és villával
szórtak meg.
25 És minden magas hegyen és minden magas halmon patakok lesznek,
folyamok a nagy öldöklés napján, mikor leomlanak a tornyok.
26 És a hold fénye olyan lesz mint a
nap fénye, és a nap fénye hétszer nagyobb lesz, olyan mint hét nap napfénye; azon a napon, amelyen az ÚR beköti népe romlását és meggyógyítja
vereségének sebét!
27 Íme az ÚR neve jön messziről, arca
ég és az ő terhe nehéz, ajkai telve haraggal, és nyelve mint a megemésztő tűz!
28 Lehelete mint megáradt patak,
amely torkig ér, hogy megrostálja a
pogányokat amíg semmivé lesznek, és
mint az ide-oda hordozó zabla a népek
szájában.
29 És fölzendül éneketek mint a szent
ünnep éjszakáján, és örvendezik szívetek mint annak, aki sípolva megy az
ÚR hegyére Izrael Erős Istenéhez.
30 És megzendíti az ÚR dicsőséges
szavát, karjának lesújtását megmutatja
megbúsult haragjában és emésztő tűz
lángjában, vízáradással, zivatarral és
jégeső kövével.
31 Mert az ÚR beszédétől romlik meg
Asszíria, aki vesszővel vert;
32 És valahová megy, hozzá lesz ragasztva a vessző, melyet az ÚR vet rá
dobokkal és citerákkal, és az ő keze felemelésével harcol ellene.
33 Mert régen készen van a Tófet, készen áll az már a királynak is, mélyen
és szélesen csinálta azt, máglyájában
van tűz és fa bőven; az ÚR fuvallata
gyújtja meg azt, mint kénköves patak.
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Ebben a részben fenyegeti Isten a
próféta által a zsidókat az emberi erőben való bizalom miatt, és mert nyomorúságukban nem Istentől vártak segítséget. Fenyegetésének és intésének három
oka van: első, az Isten kezét senki le nem
foghatja, hogy meg ne büntesse a bűnösöket, amikor meg akarja őket büntetni. Másodszor, mert az egyiptomiak csak emberek. Harmadszor, mert az Isten az Ő népét megoltalmazhatja, mint az oroszlán az
ő prédáját. Végül inti a népet megtérésre,
amelynek gyümölcsét megmondja és ígéretet tesz.

1
Zsolt 20,8;
Jer 17,5;

2
4Móz
23,19;

3
Ezék 28,9;
Zak 4,6;

5
5Móz
32,11;
Mal 4,2;
Mt 23,37;

7
Ésa 2,20;

9
2Kir
19,36-37;

1 Jaj azoknak akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak és a szekerek sokaságában bíznak,
és a nagyon erős lovagokban; és nem
néznek Izrael Szentjére, és nem keresik az URat.
2 De Ő is bölcs, és veszedelmet hoz, és
beszédeit nem változtatja meg; hanem
fölkel a gonoszok háza ellen, és a bűnt
cselekvők segítői ellen.
3 Hiszen az egyiptombeliek emberek és nem istenek, és lovaik hús és
nem szellem, és ha az ÚR kinyújtja
kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt vesznek
el mind.
4 Mert így szólt hozzám az ÚR: Ahogyan mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, amely
ellen összehívják a pásztorokat sereggel, és szavuktól ő meg nem retten, és
nem ijed meg sokaságuktól: így száll
alá a Seregek URa, hogy hadakozzon
a Sion hegyéért és halmáért!
5 Mint repdeső madarak, úgy oltalmazza a Seregek URa Jeruzsálemet,
oltalmazva megszabadítja, kímélve
megmenti.
6 Térjetek meg ahhoz, akit hitetlenségetekkel felingereltetek, Izrael fiai!
7 Mivel azon a napon minden ember
elveti ezüstbálványait és aranybálványait, amelyeket bűnre csináltak nektek kezeitek.
8 És elesik Asszíria, nem férfi kardjától, és nem ember kardja emészti meg
azt; és fut egy kard elől, és ifjainak szíve elolvad;
9 És a félelem miatt várához menekül,
és megrémülnek fejedelmei a zászlótól. Azt mondja az ÚR, akinek tüze
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Sionban van, és kemencéje Jeruzsálemben.
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Jövendőt mond a próféta Ezékiás király birodalmáról, és először megmondja milyen lesz a király, milyenek
lesznek az utána jövő fejedelmek. Minden
olyan dolgot ami nincs rendjén, az Isten
tiszteletének rendjét is helyreállítja a király. Mivel Ezékiás király Krisztust is példázza, amely dolgokat csak a Krisztusban
lehet megtalálni, azért minden kétség nélkül a Krisztus országára is néz a próféta.
Másodszor, inti a népet, hogy Ezékiás király országának romlása és veszedelme
elől megtéréssel meneküljenek ki. Utoljára, megmondja milyen haszna van a hívőknek az Ezékiás (vagy Krisztus) birodalmából.
1 Íme igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben;
2 És az a férfi olyan lesz mint oltalom
a szél ellen, és megmaradás barlangja
a zivatar ellen, mint folyóvíz a száraz
vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a
szomjazó földön.
3 És akiknek látniuk kell, azoknak
szemei nem homályosodnak meg, és
akiknek hallaniuk kell, azoknak fülei
hallanak;
4 A bolondok szíve megérti a tudományt, és a dadogók nyelve siet ékesen szólni.
5 Nem nevezik a gonosz embert többé nemesnek, és a fösvényt sem hívják
adakozónak.
6 Hanem a gonoszt gonoszságot szólónak mondják, akinek a szíve hamisságot cselekszik, aki képmutatóan cselekszik, és az ÚR ellen tévelygést szól,
hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a
szomjazó italát elvegye.
7 A fösvénynek gonosz eszközei vannak, aki gonosz tanácsot tart, hogy elveszítse az alázatosokat hazug beszédekkel, mikor a szegény igazat szólna is.
8 De az adakozó az adakozásról tanácskozik, és az adakozásban halad
előre.
9 Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel,
halljátok szavam, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédemet!
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1
Zsolt
45,7-8;
Zak 9,9;

3
Ésa 29,18;
Ésa 30,21;

6
Zsolt
10,4-6;
Zsolt 14,1;

9
Ámós 6,1;

Ésaiás 32. 33.

15
Ésa 29,17;
Jóel 2,28;
Jn 7,37-38;
ApCsel
2,17-18;

18
Jer 33,16;

10 Sok esztendő múlva megháborodtok ti elbizakodottak, mert elfogy a
szüret és gyümölcsszedés sem lesz.
11 Rettenjetek meg ti gondtalan asszonyok, rettenjetek meg ti elbizakodottak, vetkőzzetek meztelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával.
12 Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket.
13 Népem földjét tüske, tövis verte
fel, és az örvendező városnak minden
örömteli házait,
14 Mert a palotákat elhagyják, a város
sokaságát elpusztítják, a tornyok és a
bástyák örökre barlangokká lesznek,
ahol a vadszamár kedvére él, a nyájak
meg legelnek.
15 Amíg kiöntetik ránk a Szellem a
magasból, hogy a puszta termőfölddé
legyen, és a termőföldet erdőnek tartják;
16 És a pusztában ítélet lakik, és igazság fog ülni a termőföldön;
17 Akkor az igazság cselekedete békesség lesz, és az igazság gyümölcse
csendesség és bátorság mindörökké.
18 Mert népem békesség hajlékában
lakik, biztonság sátraiban, gondtalan
nyugalomban.
19 És mikor kőeső hullik, az erdőbe
megy, és a város elsüllyedve elsüllyed!
20 Óh ti boldogok, akik minden víz
mellett vettek, és szabadon eresztitek
a barmok és szamarak lábait!
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A próféta ebben a részben jövendőt
mond Szanhérib királynak, és annak képében az egyház ellenségeinek veszedelméről, hogy megtudja mindenki, hogy
az Isten igaz és hatalmas. Azután szól a
nép nyomorult állapotáról, de biztatja a
népet Isten segítségének közeledésével és
az ellenség szándékának meghiúsulásával.
Utoljára azt mondja a próféta, hogy noha a
képmutatók a nyomorúság idején az Istent
vádolják, mégis megmutatja a hívőkhöz az
Ő jóakaratát.

1
Náh 3,1;
Hab 2,8;

1 Jaj neked pusztító és el nem pusztított, aki más ellen hamisan cselekszel,
holott nem cselekedtek veled hamisan.
Ha bevégzed a pusztítást, el fognak
pusztítani; ha véget vetsz hamisságodnak, veled is hamisan cselekszenek.
2 URam, könyörülj rajtunk! Benned
bíztunk; légy ezeknek oltalmazójuk
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minden reggel, és szabadítónk a szorongatás idején!
3 Egy zendülő szózattól elfutnak a népek; ha te felemelkedsz, elszélednek a
népek.
4 És összeszedik zsákmányotokat mint
a sáskát, a sáska gyorsaságával rohannak rá.
5 Felmagasztaltatott az ÚR, aki a magasságban lakozik, betöltötte Siont ítélettel és igazsággal.
6 És a te időd állandósága, erőssége és
boldogsága lesz, a bölcsesség és tudomány; az ÚR félelme lesz kincse.
7 Íme, erőseik ott kinn kiáltanak, a békesség követei keservesen sírnak.
8 Elpusztulnak az utak, megszűnt az
úton járó; megszegte a szövetséget, lenézte a városokat, semminek állította
az embert!
9 Sírt, elhervadt a föld, megszégyenült,
Libanont kivágták; olyan lett Sáron
mint egy puszta, és elpusztult Básán és
Kármel.
10 Most felkelek, így szól az ÚR, most
felmagasztalnak, most felemelkedem.
11 Szalmát fogantok, polyvát szültök,
gondolatotok tüze emészt meg titeket.
12 A népek égetett mésszé lesznek, levágott tövisekké, tűzben hamvadnak
el.
13 Halljátok meg távol lévők amit cselekedtem, és értsétek meg szomszédok
az én hatalmamat!
14 Megrettentek a bűnösök Sionban,
félelem fogta el a hitetleneket: ki lakhat közülünk megemésztő tűzzel, ki
lakhat közülünk örök lánggal?
15 Aki igazságban jár, igazat szól, aki
megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit megoltalmazza az ajándéktól, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt
ne lásson:
16 Az ilyen ember magasságban lakik,
ennek oltalma a kősziklák bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
17 A királyt ékességében látják szemeid, látják a messze lévő földet.
18 Szíved elgondolkodik a múlt félelmén: hol az írnok, hol a mérlegelő, hol
a tornyok összeírója?
19 Nem látsz kegyetlen népet, olyan
népet sem melynek nyelvén nem értesz, idegen nyelvűt, melyet meg nem
értenél.

3
Zsolt
68,2-3;
Dán 10,6;
Jel 1,10;

8
2Kir
18,14-16;

12
Ámós 2,1;

14
5Móz 4,24;
5Móz 9,3;
Zsid 12,29;
15
Zsolt 15,2;
Zsolt 24,3;

Ésaiás 33. 34. 35.
20
Zsolt 46,6;
Zsolt
125,1-2;

24
Zsolt
103,3;
Mt 8,17;
Mrk 2,9;

2
5Móz
32,22;
4
Zsolt
102,27;
Zsolt
104,2;
Ésa 13,10;
Jóel 2,30;
Mt 24,29;
2Pét 3,12;
Jel 6,13-14;
5
Mal 1,2-3;

6
Ésa 63,1-2;
Jer 46,10;
Jel
19,17-18;

20 Lásd Siont, gyülekezetünk városát,
szemeid nézzék Jeruzsálemet mint a
nyugalom hajlékát, mint sátrat amelyet helyéből ki nem mozdítanak,
melynek szegeit soha ki nem húzzák
és kötelei soha nem szakadnak el,
21 Hanem a dicsőséges ÚR lesz ott
folyók és széles vizek helye nekünk,
amelyekbe nem jön evezős hajó, és nehéz gálya rajtuk nem megy át.
22 Mert az ÚR a mi bíránk, az ÚR a mi
törvényadónk, az ÚR a mi királyunk,
Ő tart meg minket!
23 Meglazultak köteleid, árbocfájukat
nem tartják erősen, nem feszítenek vitorlát: akkor sok rablott zsákmányt
osztanak, még a sánták is zsákmányt
kapnak.
24 És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, amely benne lakik, bűnbocsánatot nyer.
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Amint az előző részben fenyegeti Szanhéribet, ugyanúgy ebben a
részben is, és mind a pogány népeket, akik
az Isten házának ellenségei voltak, név szerint az edomitákat és Bocra városát.
1 Jöjjetek népek és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és annak minden
termései.
2 Mert az ÚR haragja van minden pogányon, és búsulása minden seregére;
veszedelemre rendelte azokat, halálra
adta őket.
3 Megöltjeiket elvetik, hulláik bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérük
miatt.
4 Az egek minden serege elporlad, és
feltekerednek az egek mint a tekercs,
és minden serege lehullik, ahogyan a
szőlő levele hullik, és ahogy lehullik a
fügefa levele.
5 Mert megrészegült fegyverem az égben: Íme, ítéletre száll le Edomra, átkom népére.
6 Az ÚR fegyvere vérrel teli, megrakva kövérrel, bárányok és bakok vérével, a kosok vese kövérével, mert áldozata lesz az ÚRnak Bocrában, és nagy
öldöklés Edom földjén.
7 Elhullanak az orrszarvúk is velük, és
a tulkok a bikákkal, és vértől részegedik meg földjük, és poruk kövérrel lesz
borítva,

8 Mert az ÚR bosszúállásának napja
ez, a megfizetés esztendeje Sion ügyéért.
9 És patakjai szurokká változnak, és
pora kénkővé, és földje égő szurokká
lesz.
10 Nem oltják el sem éjjel sem nappal,
füstje örökre fölgomolyog, nemzedékről nemzedékre puszta marad, senki
nem megy át rajta soha örökké,
11 Hanem pelikán és sündisznó birtokolja azt, és gém és holló lakja azt, és
fölvonják rá a pusztaság mérőkötelét
és a semmiség köveit.
12 Nemesei nem választanak többé királyt, és minden fejedelme semmivé
lesz.
13 És palotáit fölveri a tövis, bástyáit a
csalán és a bogáncs, és sárkányok hajléka és struccok udvara lesz.
14 És találkozik a vadmacska a
vadebbel, és a szatír társára talál, csak
ott nyugszik meg az éji boszorkány és
ott lel nyughelyet magának.
15 Ott rak fészket a bagoly, és ott tojik,
ül a tojáson és árnyékában költ, odagyűlnek a keselyűk is, egyik a másikkal!
16 Keressétek meg majd az ÚR könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem
marad, mert az Ő szája parancsolta, és
az Ő Szelleme gyűjtötte össze őket!
17 Ő vetett sorsot köztük, és keze osztotta ki azt nekik mérőkötéllel; örökre birtokolni fogják azt, nemzedékről
nemzedékre laknak abban.

8
Abd
1,10-14;
9
Jer 49,18;
10
Jel 14,11;
Jel 19,3;

11
Ésa
13,21-22;
Sof 2,14;
Jel 18,2;

16
Mt 5,18;
Lk 21,33;
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Ebben a részben vigasztalja Ésaiás
az Isten egyházát a Messiás eljövetelével, és azokkal a jótéteményekkel, amelyet az Ő eljövetele hoz majd a benne hívőknek.

1 Örvendezik a puszta és a kietlen hely,
örül a pusztaság és virul mint a rózsa.
2 Virulva virul és örvendezik ujjongva, a Libanon dicsőségét adták neki,
Kármel és Sáron ékessége; meglátják
az ÚR dicsőségét, Istenünk ékességét.
3 Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4 Mondjátok a félénk szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Íme Istenetek bosszúra jön az Isten fizetésével, eljön az Isten és megszabadít titeket!
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3
Zsid 12,12;

Ésaiás 35. 36.
5
Mt 9,27;
Mt 11,5;
Mt 12,22;
Mt 20,30;
Mt 21,14;
Mrk 7,32;
Lk 7,22;
Jn 9,6;
6
Mt 9,32;
Mt 11,5;
Mt 12,22;
Mt 15,30;
Mt 21,14;
Jn 5,8-9;
Jn 7,38-39;
ApCsel 3,2;
ApCsel 8,7;
ApCsel
14,8;
10
Jel 21,4;

5 Akkor a vakok szemei megnyílnak,
és megnyitják a süketek füleit,
6 Akkor ugrándozik a sánta mint a
szarvas, és ujjong a néma nyelve, mert
a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
7 És tóvá lesz a száraz föld, és a szomjas föld vizek forrásaivá; a sárkányok
lakhelyén, ahol fekszenek, fű, nád és
káka terem.
8 És ott ösvény és út lesz, és a szentség
útjának hívják: tisztátalan nem megy
át rajta; és azoknak útját járják, hogy
még a bolond se tévedjen el.
9 Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jön fel rá, nem is található
ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
10 Mert az ÚR megváltottai megtérnek, és nagy énekléssel Sionba jönnek,
és örökkévaló öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak, és eltávozik a
keserűség és a nyögés.
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Sénakhérib király, a Rabsakét Jeruzsálembe küldte, és ő nagyon szidalmazza és káromolja az élő Istent a zsidók
füle hallatára.

1
2Kir 18,13;
2Kir 20,19;

6
Ezék
29,6-7;

1 És Ezékiás király tizennegyedik esztendejében, feljött Sénakhérib asszír
király Júdának minden erős városa ellen, és azokat bevette.
2 És elküldte Asszíria királya Rabsakét
Lákisból Jeruzsálembe Ezékiás királyhoz nagy sereggel, aki a felső tó folyásánál meg is állt, a ruhamosók mezejének útján.
3 És kijött hozzá Eljákim, a Hilkiás fia
az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és
Jóák, Asáf fia az emlékíró.
4 És mondta nekik Rabsaké: Mondjátok meg Ezékiásnak, így szól a nagy
király, Asszíria királya: Micsoda bizalom ez, amelyre támaszkodsz?
5 Azt mondom, (de hiábavaló), hogy
eszed és erőd van a háborúhoz, de hát
kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál?
6 Íme te Egyiptomban, a megtört nádszálban bízol, amelyre aki támaszkodik, tenyerébe megy és átfúrja azt;
ilyen a fáraó, Egyiptom királya, minden benne bízónak.
7 És ha azt mondod nekem: a mi
URunkban Istenünkben bízunk: vajon
nem Ő az, akinek magaslatait és oltá700

rait lerontotta Ezékiás, és ezt mondta
Júdának és Jeruzsálemnek: Ez előtt az
oltár előtt hajoljatok meg.
8 Ha pedig tetszik, harcolj meg az én
urammal az asszír királlyal, és adok
neked kétezer lovat, ha ugyan tudsz
lovasokat ültetni rájuk.
9 Hogyan maradhatnál meg az én
uram legkisebb szolgái közül egy hadnagy előtt? De hiszen Egyiptomban
van bizalmad, a szekerek és a lovagok
miatt.
10 És most talán az ÚR nélkül jöttem én
erre a földre, hogy elpusztítsam azt?
Az ÚR mondta nekem: Menj a földre,
és pusztítsd el azt!
11 És mondta Eljákim, és Sebna és Jóák
Rabsakénak: Kérünk, szólj a szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt, és
ne zsidóul szólj hozzánk, ennek a kőfalon lévő népnek füle hallatára.
12 És mondta Rabsaké: Vajon a te
uradhoz, vagy hozzád küldött engem
az én uram, hogy ezeket elmondjam?
és nem az emberekhez, akik a kőfalon
ülnek, hogy veletek együtt egyék ganéjukat és igyák vizeletüket?!
13 És odaállt Rabsaké és hangosan kiáltott zsidóul, és mondta: Halljátok a
nagy királynak, Asszíria királyának
beszédeit!
14 Ezt mondja a király: Meg ne csaljon
benneteket Ezékiás, mert nem szabadíthat meg titeket.
15 És el ne hitessen titeket Ezékiás,
hogy bízzatok az ÚRban, ezt mondva:
Kétségtelenül megszabadít minket az
ÚR, nem kerül a város az asszíriai király kezébe!
16 Ne hallgassatok Ezékiásra, mert azt
mondja Asszíria királya: Kössetek szövetséget velem és gyertek ki hozzám,
és akkor ki-ki ehet szőlőjéből és olajfájáról, és ihatja kútjának vizét.
17 Míg eljövök és elviszlek titeket a
földetekhez hasonló földre, gabona és
bor földjére, kenyér és szőlő földjére.
18 Rá ne szedjen titeket Ezékiás, ezt
mondva: Megszabadít minket az ÚR!
Vagy megszabadították-e földjeiket a
pogányok istenei Asszíria királyának
kezéből?
19 Hol vannak Hamáth és Arphád istenei? hol vannak Sefarvaim istenei? talán bizony megmentették Samáriát kezemből?

16
1Kir 4,25;
Mik 4,4;

Ésaiás 36. 37.
20 Kicsoda ezeknek a földeknek minden istenei között, aki megszabadította volna földjét kezemből, hogy az ÚR
megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből?
21 Ők pedig hallgattak, és egy szót
sem feleltek, mert így parancsolta a király: Ne feleljetek neki!
22 Akkor elment Eljákim, a Hilkiás fia,
az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és
Jóák, Asáf fia, az emlékíró Ezékiáshoz
meghasogatott ruhákban, és hírül adták neki Rabsaké beszédeit.
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Ezékiás követeket küld Ésaiás prófétához Sénakhérib káromlása és
vádlásai miatt. A próféta által Isten szabadulást ígér, Ezékiás könyörög Istennek,
Isten meghallgatja őt és angyal által levágatja Sénakhérib hadát és őt magát és fiait is megölik.

3
Hós 13,13;

1 És mikor ezeket meghallotta Ezékiás
király, meghasogatta ruháit, gyászba
öltözött, és bement az ÚR házába.
2 És elküldte Eljákimot az udvarnagyot, és Sebnát az íródeákot, és a papok gyászruhába öltözött véneit
Ésaiáshoz, Ámós fiához, a prófétához.
3 Akik mondták neki: Így szól Ezékiás:
háborúság, dorgálás és káromlás napja
ez a nap, mert szülésig jutottak a fiak,
és nincs erő a szüléshez!
4 Bár meghallaná a te URad Istened a
Rabsaké beszédeit, akit elküldött az ő
ura az asszíriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azokkal a beszédekkel, amelyeket hallott a
te URad Istened; ezért könyörögj a maradékért amely még megvan!
5 Így mentek el Ezékiás király szolgái
Ésaiáshoz.
6 És mondta nekik Ésaiás: Így szóljatok az uratoknak: ezt mondja az ÚR:
Ne félj a beszédektől amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem
az asszíriai király szolgái.
7 Íme én olyan szellemet adok bele,
hogy hírt hallva visszatérjen földjére, és az ő földjében ejtem el őt fegyver által!
8 Rabsaké pedig visszatérve, az asszíriai királyt Libna ellen harcolva találta,
mivel hallotta, hogy Lákistól elindult.
9 És hallott Tirháka felől, Kús királya felől: Eljött, hogy harcoljon elle-

ned; ezt meghallva követeket küldött
Ezékiáshoz, ezt mondva:
10 Így szóljatok Ezékiáshoz, Júda királyához: Meg ne csaljon Istened, akiben
bízol, ezt mondva: nem kerül Jeruzsálem az asszíriai király kezébe!
11 Hiszen hallottad mit műveltek As�szíria királyai minden országgal, eltörölve azokat, és te megszabadulnál?
12 Hát megszabadították-e azokat a
népek istenei, amelyeket őseim elpusztítottak? Gózánt, Háránt, Resefet
és Telassárban Eden fiait?
13 Hol van Hamáth királya és Arphád
királya, Sefarvaim városának királya,
Héna és Ivva?
14 És elvette a levelet Ezékiás a követek kezéből és elolvasta azt, és felmenve az ÚR házába, kiterjesztette azt
Ezékiás az ÚR előtt.
15 És így könyörgött Ezékiás az
ÚRhoz:
16 Seregek URa, Izrael Istene, aki a
kérubokon ülsz! Te, csak Te vagy a
föld minden országának Istene, Te teremtetted a mennyet és a földet.
17 Fordítsd ide URam füledet és halld,
nyisd meg URam szemeidet és lásd!
Halld meg Sénakhérib minden beszédét, amelyeket üzent az élő Isten káromlására!
18 Bizony URam, Asszíria királyai elpusztítottak minden országot és azoknak földjét,
19 És isteneiket tűzbe vetették, mert
nem istenek voltak, hanem emberi kéz
csinálmánya, fa és kő; így vesztették el
azokat.
20 És most URam, mi Istenünk! szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy
megtudja a föld minden országa, hogy
Te vagy az ÚR egyedül.
21 És Ésaiás, Ámós fia Ezékiáshoz küldött, ezt mondva: Így szól Izrael URa
Istene: mivel hozzám könyörögtél
Sénakhérib miatt, Asszíria királya miatt:
22 Ez a beszéd, amelyet az ÚR szól felőle: Megutál téged, gúnyt űz belőled
Sion szűz lánya, fejét rázza utánad Jeruzsálem lánya;
23 Kit káromoltál és szidalmaztál, és ki
ellen emeltél szót, hogy olyan magasra
látsz? Izrael Szentje ellen!
24 Szolgáid által káromoltad az Urat,
és ezt mondtad: Szekereim sokaságá701
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val fölmentem a hegyek magaslatára,
a Libanon csúcsára, és kivágom magas
cédrusait, válogatott ciprusait, és behatolok végső magaslatába és kertjének erdejébe!
25 Ástam és vizet ittam, mert lábam
talpával minden megszállt hely folyóit kiszárítom.
26 Hát nem hallottad régtől fogva,
hogy én tettem ezt; az őskor napjaiban
elvégeztem ezt, és most véghezvittem,
hogy erős városokat tegyél puszta kőrakássá?!
27 És azok lakóinak kezeit megcsonkították, megrettentek és meggyaláztattak: Olyanok lettek mint a mező füve
és gyönge zöldség, mint a virág a háztetőn, amely mielőtt beérne elszárad.
28 Lakásod, kimeneteled, bejöttöd tudom, és ellenem való haragodat is.
29 Ellenem való haragodért, és mert
háborgásod fülembe jutott, orrodba
vetem horgomat és szádba zabolámat,
és visszaviszlek az úton amelyen jöttél!
30 Ez legyen neked jelül: ebben az évben egyétek ami szabadon terem; a
második évben, amely vetés nélkül
szabadon terem; és a harmadik évben
vessetek és arassatok, és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét.
31 Júda házának maradéka pedig,
amely még megvan, ismét gyökeret
ver alul és gyümölcsöt terem felül.
32 Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék, és a megmaradtak Sion hegyéről; a Seregek URának buzgó szerelme
műveli ezt!
33 Azért így szól az ÚR Asszíria királyáról: Nem jön be a városba, nyilat
sem lő rá, és nem szállja meg azt pajz�zsal, és töltést sem készít ellene.
34 Azon az úton tér vissza amelyen
jött, de a városba nem jön be, azt
mondja az ÚR.
35 És megoltalmazom ezt a várost,
hogy megtartsam azt magamért és
szolgámért Dávidért!
36 Akkor kijött az ÚR Angyala és levágott az asszír táborban száznyolcvanötezret, és mikor az emberek reggel felkeltek, íme azok mindnyájan halott tetemek voltak!
37 Elindult azért Sénakhérib, az as�szíriai király, ment és visszatért és
Ninivében lakott.
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38 És mikor Nisróknak, az ő istenének templomában imádkozott, fiai:
Adramélek és Saréser levágták őt
karddal; és ezek Ararát földjére menekülve, fia, Esárhaddon uralkodott helyette.

38

Ésaiás inti Ezékiást, hogy végrendelkezzen, mert meg fog halni.
Ezékiás könyörög Istennek, aki meghallgatja és meghosszabbítja az életét tizenöt
esztendővel, melynek Isten bizonyságát is
adja. Hálaadó éneket mond az Úr Istennek.

1 Azokban a napokban halálos beteg lett Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás,
Ámós fia, a próféta, és mondta neki:
Ezt mondja az ÚR: rendeld el a házadat, mert meghalsz és nem élsz!
2 És Ezékiás arccal a falnak fordulva,
könyörgött az ÚRnak,
3 És mondta: Kérlek URam, emlékezz
meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és tökéletes szívvel, és hogy
ami jó előtted, azt műveltem! és keservesen sírt Ezékiás.
4 Akkor szólt az ÚR Ésaiáshoz, ezt
mondva:
5 Menj el és mondd Ezékiásnak: így
szól az ÚR, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam
könnyeidet, íme még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.
6 És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és a várost; megoltalmazom ezt a várost!
7 Ez legyen neked jel az ÚRtól, hogy
teljesíti az ÚR azt, amit mondott:
8 Íme visszatérítem tíz fokkal az árnyékot azokon a fokokon, amelyeken
az Akház napóráján a nap már átvonult; és visszatért a nap tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már átvonult.
9 Ezékiásnak, Júda királyának feljegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből felgyógyult:
10 Én azt mondtam: hát napjaimnak
nyugalmában kell alászállnom a sír
kapuihoz, megfosztva többi éveimtől!
11 Mondtam: nem látom az URat, az
URat az élők földjében, nem látok többé embert e világ lakói között.
12 Az én életem elment és eltávozott
tőlem mint a pásztor hajléka! Az életemet elszakítottam mint takács a fonalat;
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14
Ésa 59,11;

21
2Kir 20,7;

hiszen betegséggel vág ki engem; reggeltől estig végzel velem!
13 Gondoltam reggel, hogy mint az
oroszlán, úgy törte össze minden
csontjaimat; reggeltől estig végzel velem!
14 Mint a fecske és a daru, sipogtam,
nyögtem mint a galamb, szemeim a
magasságba meredtek: URam! erőszak
rajtam, szabadíts meg!
15 Mit mondjak? hogy szólt nekem és
Ő azt meg is cselekedte! Csendesen
élem le éveimet lelkem keserűségében!
16 URam, mint azoknak is akik ezután
élnek, tudtukra lesz az én szellemem
élete. Te altattál el és elevenítettél meg
engem!
17 Íme békesség idején nagy keserűség
esett rajtam, de Te hozzám való szerelmedből kivontad lelkem a pusztulás
verméből, mert hátad mögé vetetted
minden bűneimet!
18 Mert nem a sír dicsőít téged, és nem
a halál magasztal téged, nem várják
igazságodat a sírverembe szállók!
19 Az élő, az élő dicsőít téged, mint ma
én! Az atya a fiaknak hirdeti igazságodat!
20 Az ÚR szabadított meg engem;
azért énekeljük énekeimet életünk
minden napjaiban az ÚR házában!
21 Akkor mondta Ésaiás, hogy vegyenek egy csomó fügét és dörzsöljék rá a
fekélyre, hogy meggyógyuljon.
22 És mondta Ezékiás: Mi lesz a jele,
hogy felmegyek az ÚR házába?

39

Ezékiás király megmutat minden
kincset a babiloni követeknek, amiért megfeddi őt Ésaiás és jövendőt mond a
babilonbeli fogságról.
1 Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babiloni király, Meródák
Baladán, Baladán fia, Ezékiás királyhoz, mert hallotta hogy beteg volt és
meggyógyult.
2 És örvendezett nekik Ezékiás, és
megmutatta nekik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága
kenetet, egész fegyvertárát és mindent
ami kincsei között volt. Semmi nem
volt amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás házában és egész birodalmában.
3 És eljött Ésaiás próféta Ezékiás ki-

rályhoz, és mondta neki: Mit szóltak
ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? És mondta Ezékiás: Messze földről jöttek hozzám, Babilonból.
4 És mondta: Mit láttak házadban? És
mondta Ezékiás: Mindent láttak ami
csak házamban van, semmi nincs amit
kincseim közül meg nem mutattam
volna nekik.
5 És mondta Ésaiás Ezékiásnak: Halld
a Seregek URának beszédét:
6 Íme napok jönnek, és elviszik Babilonba mindazt ami a házadban van,
és amit atyáid a mai napig gyűjtöttek;
semmi sem marad meg, ezt mondja az
ÚR!
7 És fiaid közül, akik tőled származnak, akiket te nemzel, el fognak hurcolni, és udvari szolgák lesznek Babilon királyának palotájában.
8 Akkor mondta Ezékiás Ésaiásnak: Jóságos az ÚR beszéde, amelyet szóltál!
és mondta: Csak napjaimban legyen
béke és állandóság!
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Mivel az előző részben szól Ésaiás a
babiloni fogságról, ezért, hogy kétségbe ne essenek a zsidók, vigasztalja őket
a fogságból való szabadulással, melyet sok
dologgal erősen bizonyít, de leginkább az
Isten nagy hatalmát és méltóságát hozza
eléjük, hogy megmutassa nekik, hogy Isten
előtt nincs semmi lehetetlen dolog. Utoljára feddi azokat, akik az Isten jóvolta ellenére mégis kétségbe estek.

1 Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy eltelt az ő elrendelt ideje, hogy bűne megbocsáttatott,
hiszen kétszeresen sújtotta őt az ÚR
keze minden bűneiért.
3 Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek
az ÚR útját, egyengessétek a pusztában a mi Istenünk útját!
4 Minden völgy emelkedjen föl, minden hegy és halom szálljon alá, és legyen az egyenetlen egyenessé és a magas helyek mezővé.
5 És megjelenik az ÚR dicsősége, és
minden hústest látni fogja azt, mert az
ÚR szája szólt.
6 Szózat szól: Kiálts! és mondtam: Mit
kiáltsak? Minden hústest fű, és minden szépsége mint a mező virága!
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7 Megszárad a fű, elhullik a virág, ha
az ÚR szele fuvall rá; bizony fű a nép.
8 Megszárad a fű, elhullik a virág, de
Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
9 Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szavadat magasan,
örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne
félj! mondd Júda városainak: Itt van Istenetek!
10 Íme az Úr ISTEN jön hatalommal, és
karja uralkodik! Íme jutalma vele jön,
és cselekedete Őelőtte.
11 Mint pásztor, úgy legelteti nyáját,
karjára gyűjti a bárányokat és ölében
hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
12 Ki mérte meg markával a vizeket, és
ki mérte az egeket arasszal, a föld porát ki foglalta mércébe, és a hegyeket
ki tette fontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?
13 Kicsoda igazgatta az ÚR Szellemét,
vagy ki adott neki tanácsot, vagy tanította Őt?
14 Kivel tanácskozott, és ki tanította
Őt? Ki igazgatta Őt az ítélet útjában,
hogy Őt bölcsességre tanítsa, és megmutassa neki az értelem útját?
15 Íme a népek olyanok mint egy
csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben; íme a szigeteket mint kis port emeli föl!
16 És a Libanon nem elég a tűzre, és
vadja sem elég az áldozatra.
17 Minden nép semmi előtte, a semmiségnél és hiábavalóságnál alábbvalóbb
hozzá képest.
18 És kihez hasonlítjátok az Istent, és
mit hasonlítotok hozzá?
19 A bálványt a mester önti, és az ötvös megaranyozza azt, és ezüstláncot
olvaszt rá;
20 Aki szegény ilyen áldozatra, olyan
fát választ amely nem rothad meg;
okos mestert keres, hogy olyan bálványt állítson amely nem ingadozik.
21 Hát nem tudjátok és nem hallottátok, hát nem hirdettetett nektek kezdettől fogva, hát nem értettétek meg a
föld fundamentumaitól fogva?
22 Aki ül a föld kereksége fölött,
amelynek lakói mint sáskák előtte, aki
az egeket kiterjesztette mint egy vékony kárpitot, és kifeszítette, mint egy
lakásra való sátrat;
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23 Aki a fejedelmeket semmivé teszi,
és a föld bíráit hiábavalóvá teszi;
24 Nem lettek elültetve, nem lettek elvetve, és törzsük nem vert gyökeret a
földben. Mert csak rájuk fúj, és kiszáradnak, és elragadja őket mint a polyvát a forgószél:
25 Kihez hasonlítotok hát engem, hogy
hasonló volnék? szól a Szent Isten.
26 Emeljétek föl szemeiteket a magasba és lássátok meg, ki teremtette azokat? Ő az, aki szám szerint kihozza seregüket, mindnyájukat nevén szólítja;
nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincs.
27 Miért mondod Jákob és szólsz így
Izrael: El van rejtve az én utam az
ÚRtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
28 Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az ÚR,
aki teremtette a föld határait? nem fárad és nem lankad el, kikutathatatlan a
bölcsessége!
29 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
30 Elfáradnak és meglankadnak a
gyermekek, elesnek a fiatalok,
31 De akik az ÚRban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el!
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Ebben a részben is mint az előzőben,
vigasztalja a népet, de mivel restek
a hitben, ezért hogy felébressze őket azt
mondja, hogy ha a pogányok előtt is perelnének vele, őket akkor is meggyőzné az Isten, és az Ő hatalmasságát és jóvoltát megismertetné. Eszükbe juttatja az Ábrahámmal tett jóságokat, hogy azokból bátorságot vegyenek és megerősödjenek a hitben.
Ezután nyilvánvaló ígéretekkel vigasztalja
őket, és hogy meg ne botránkozzanak a bálványimádók e világon való jó szerencséjében, a bálványokat, amelyeket a pogányok
tisztelnek, kineveti és megmutatja, hogy
nem istenek.
1 Hallgassatok rám ti szigetek, és a népek vegyenek új erőt, jöjjenek közelebb, azután szóljanak, együtt szálljunk perbe!
2 Ki indította fel az igazat keletről, akit
az ő lábához hívott, a népeket kezébe
adta és királyok felett uralkodóvá tet-
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te, adta azokat mint a port az ő fegyvere alá, mint a repülő polyvát íjára!
3 Kergette őket, és békességgel ment át
az úton, amelyen lábaival nem járt.
4 Ki tette és cselekedte azt? Aki elhívja kezdettől fogva a nemzetségeket: én,
az ÚR vagyok az első, és az utolsókkal
is az vagyok én!
5 Látták a szigetek és megrémültek,
a föld végei reszkettek, közeledtek és
egybegyűltek.
6 Ki-ki társát segíti, és barátjának ezt
mondja: Légy erős!
7 És bátorítja a mester az ötvöst, és
aki a kalapácsát az üllő verésére megsimítja, így szól: jó az a bálvány megaranyozására, és megerősíti szegekkel,
hogy meg ne mozduljon.
8 De te Izrael, én szolgám Jákob, akit
én elválasztottam, Ábrahámnak, az én
barátomnak magva;
9 Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak és azok birodalma alól elhívtalak, és ezt mondtam neked: Szolgám
vagy te, elválasztottalak és meg nem
utállak:
10 Ne félj, mert én veled vagyok; meg
ne rettenj, mert én vagyok Istened;
megerősítelek, sőt megsegítelek, és
igazságom jobbjával támogatlak.
11 Íme megszégyenülnek és meggyaláztatnak akik fölgerjednek ellened,
semmivé lesznek és elvesznek az ellenségeid.
12 Keresed őket és nem találod meg a
veled versengőket, megsemmisülnek
teljesen akik téged háborgatnak.
13 Mivel én vagyok URad Istened, aki
jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!
14 Ne félj, férgecske Jákob, Izrael
férfiai, én megsegítelek, szól az ÚR, a
te megváltód, Izrael Szentje!
15 Íme én teszlek éles, új cséplőhengerré, amelynek két éle van; hegyeket csépelj és zúzz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed.
16 Te szórod, és a szél viszi el őket, és
elszéleszti őket a forgószél, és te örülsz
az ÚRban, és dicsekszel Izrael Szentjében.
17 A szűkölködők és szegények vizet
keresnek, de nincs, nyelvük a szomjúságban elepedt: én, az ÚR meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket.

18 A magas hegyeken folyókat nyitok,
és a rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává teszem és a száraz földet vizek forrásaivá.
19 A pusztában cédrust, akácot nevelek és mirtuszt és olajfát, a kietlenben
ciprust ültetek, platánt, sudárcédrussal együtt,
20 Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan,
hogy az ÚR keze művelte ezt, és Izrael
Szentje teremtette ezt!
21 Hozzátok ide ügyeteket, szól az ÚR,
adjátok elő erősségeiteket, így szól Jákob királya.
22 Adják elő és jelentsék meg nekünk
az elkövetkező dolgokat, mondjátok
meg az elsőket, hogy szívünkre vegyük, és megtudjuk azoknak végét;
vagy adjátok tudtunkra melyek következnek!
23 Jelentsétek meg mik lesznek ezután,
hogy megtudjuk, hogy ti istenek vagytok; vagy hát műveljetek jót vagy gonoszt, hogy azt látva együtt álmélkodjunk!
24 Íme, ti semmiből valók vagytok, és
dolgotok is semmiből való; utálatos az
ember, aki titeket szeret.
25 Támasztok északról olyat aki eljöjjön, és napkelet felől aki az én nevemet
segítségül hívja: aki eljön és megtapossa a fejedelmeket mint az agyagot, és
mint a fazekas a sarat tapossa.
26 Ki jelentette meg ezt kezdettől fogva, hogy megtudnánk? vagy régtől
fogva, hogy ezt mondanák: Igaz? De
senki nincs aki megmondta volna, de
nem tudatta senki, nem hallotta szavatokat senki sem!
27 Én vagyok aki kezdettől fogva mondom Sionnak: íme, íme itt vannak: és
örömmondót adok Jeruzsálemnek.
28 És néztem és nem volt senki, ezek
közül nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem őket és feleljenek nekem.
29 Íme ők mindnyájan hiábavalóság,
semmi a cselekedetük, szél és hiábavalóság öntött bálványuk.
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Isten nevében a próféta sok ígéretet
tesz a népnek, de itt már a Krisztusról szól, mert Isten minden ígéretei erősek
a Krisztusban, de más az, hogy a babiloni
fogságból való szabadulást a Krisztusban
való teljes szabadulással példázza. Ezután
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hálaadásra inti a népet, és ismét sok szép
ígéretet tesz a próféta, melyek a Krisztusban lesznek teljessé. Utoljára feddi a népet,
hogy az Isten ennyi sok jótéteményét nem
veszik észre.
1
Ésa 11,2;
Mt 3,17;
Mt 17,5;
Jn 3,34;
Ef 1,6;

5
1Móz 2,7;
Jób 12,10;

6
Jer 50,5;
Lk 2,32;

8
Ésa 48,11;

10
Zsolt 33,3;

1 Íme az én Szolgám akire támaszkodom, az én Választottam akit lelkem
kedvel, Szellememet adom bele, ítéletet beszél a népeknek.
2 Nem kiált és nem emeli fel magát, és
nem hallatja szavát az utcán.
3 A megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, igazságban szolgáltat ítéletet.
4 Nem fárad el és meg nem törik, míg
a földön ítéletet tesz, és a szigetek várják az ő törvényét.
5 Így szól az ÚR Isten, aki a mennyeket
teremtette és kifeszítette; és kiterjesztette a földet, és az abban lévőket elterjesztette; aki leheletet ad a rajta lakó
népnek, és szellemet a rajta járóknak:
6 Én, az ÚR hívtalak el igazságban,
és fogom a kezedet, és megőrizlek és
népnek szövetségévé teszlek, pogányok világosságává.
7 Hogy megnyisd a vakok szemeit,
hogy a foglyot a tömlöcből kihozd, és
a fogházból a sötétben ülőket.
8 Én vagyok az ÚR, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem
dicséretemet a bálványoknak.
9 A régi dolgok íme eljöttek, és most
újakat hirdetek, mielőtt meglennének
megmondom nektek.
10 Énekeljetek az ÚRnak új éneket,
és dicséretét a földnek határairól, ti, a
tenger hajósai és minden abban lévők,
a szigetek és azoknak lakói.
11 Emelje fel szavát a puszta és annak
városai, a falvak amelyekben Kédár
lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a
hegyek tetejéről kiáltsanak.
12 Adják az ÚRnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.
13 Az ÚR, mint egy erős óriás kijön, és
mint hadakozó felkelti haragját, kiált,
sőt üvölt és ellenségein erőt vesz.
14 Régtől fogva hallgattam, néma voltam, megtartóztattam magam: most
mint a szülő nő nyögök, pusztítok és
mindent megemésztek!
15 Hegyeket és halmokat pusztítok el,
és minden füvüket megszárítom, fo706

lyamokat teszek szigetekké és tavakat
szárítok ki.
16 A vakokat olyan úton vezetem amelyet nem ismertek, olyan ösvényeken
járatom őket amelyeket nem ismertek;
világossággá teszem előttük a sötétséget, és az egyenetlen földet egyenessé;
ezeket cselekszem velük, és nem hagyom el őket.
17 Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek akik a bálványban bíznak,
akik ezt mondják az öntött képnek: Ti
vagytok a mi isteneink!
18 Óh ti süketek halljatok, és ti vakok
lássatok!
19 Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket mint az én követem akit elbocsátok? Ki olyan vak mint
a fejedelem, és olyan vak mint az ÚR
szolgája?
20 Sokat láttál, de nem tartottad meg;
füleid nyitva, de nem hallasz.
21 Az ÚR gyönyörködött Őbenne az Ő
igazságáért, az Ő törvényével naggyá
és dicsőségessé tette Őt.
22 De ez a nép kirabolt és eltaposott,
megkötözve minden ifjaik tömlöcbe
rejtve prédává lettek és nincs aki megszabadítsa őket; zsákmánnyá lettek és
nincs aki azt mondja: add vissza!
23 Ki figyel erre közületek? ki figyel és
hallgat ezután!
24 Ki adta zsákmányul a prédálóknak
Jákobot és Izraelt? Vagy nem az ÚR,
aki ellen vétkeztünk, és nem akartak
az útjain járni és nem engedelmeskedtek az Ő törvényének?
25 Ezért ontotta ki rá búsulásának haragját és a had erejét; körülötte lángolt
az, de ő nem értette; és égett benne, de
nem tért eszére!
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Isten sok és szép ígéretet tesz ebben
a részben a próféta által, hogy megőrzi, megoltalmazza és a babiloni fogságból is megszabadítja őket, amely dologgal
ismét Isten a pogányok istenei ellen bizonyítja az Ő igaz Istenségét és hatalmasságát. Azt mondja ezután, hogy csak kegyelmességből teszi mind e jókat ővelük, hogy
az Ő nevét dicsérjék, de itt a nép szemére hányja képmutatásukat, hogy nem úgy
tisztelik Őt ahogyan azt kellene, pedig az
ő bűneiket is csak Ő bocsátja meg minden
igazságosság ellenére.
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Ésa 40,3-4;
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Zsolt 97,7;
Ésa 1,29;
Ésa 44,11;
Ésa 45,16;
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Zsolt
106,7-13;
Róm 2,2;

Ésaiás 43. 44.

2
Zsolt
66,12;

5
Ésa 44,2;
Jer 30,10;
Jer 46,27;

10
Ésa 11,2-3;
Ésa 42,1;
Zak 3,8;
Mt 12,18;

11
Hós 13,4;

13
Ésa 14,27;

1 És most, így szól az ÚR, a te Teremtőd óh Jákob, és a te formálód, Izrael:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden
hívtalak téged, enyém vagy!
2 Mikor vízen mész át, én veled leszek,
és a vizek nem borítanak el. Mikor tűzön jársz, nem égsz meg, és a láng nem
perzsel meg téged.
3 Mert én vagyok a te URad Istened,
Izrael Szentje, a te megtartód, váltságul adtam érted Egyiptomot, Kúst és
Sebát.
4 Mióta kedves kezdtél lenni a szemeimben, becses vagy, mert szerettelek:
az embert adom érted, és a népeket az
életedért:
5 Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek.
6 Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én
fiaimat messziről, és lányaimat a föld
végéről,
7 Mindenkit, akit az én nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, akit formáltam és készítettem!
8 Hozd ki a vak népet, amelynek már
szemei vannak, és a süketeket, akiknek
már füleik vannak!
9 Minden pogány gyűljön egybe, és
gyülekezzenek a nemzetségek: azok
közül ki mondhatná meg ezt? Vagy
a korábbi dolgokat mondják meg nekünk, adjanak bizonyságot magukról,
hogy igazak legyenek, vagy hallják, és
ezt mondják: Igaz.
10 Ti vagytok az én tanúim, így szól
az ÚR; és Szolgám akit választottam,
hogy megtudjátok és higgyetek nekem
és megértsétek, hogy én vagyok csak,
előttem nem formáltatott semmi az Istentől, és utánam sem lesz!
11 Én, én vagyok az ÚR, és rajtam kívül nincs szabadító!
12 Én mondom meg, és tartalak meg,
én jelentek meg mindent, és nem valamilyen idegen isten köztetek, és ti
vagytok az én bizonyságaim, így szól
az ÚR, hogy én vagyok az Isten.
13 Még mielőtt nap lett volna, én vagyok, és nincs aki az én kezemből kimentsen. Mikor cselekszem, ki változtatja azt meg?
14 Így szól az ÚR, a ti megváltótok, Izrael Szentje. Értetek küldtem el Babi-

lonba, és minden erősséget lerontok, a
káldeusokat is az ő híres hajóikkal.
15 Én vagyok az ÚR, szent Istenetek,
Izrael Teremtője, királyotok.
16 Így szól az ÚR, aki a tengeren utat
csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt,
17 Aki kihozott szekeret és lovat, sereget és erőt; együtt hevernek ott, nem
kelnek föl, meghalnak, mint gyertyabél eloltatnak!
18 Ne emlékezzetek meg az előbbiekről, és a régiekről ne gondolkodjatok!
19 Íme újat cselekszem; most lesz meg,
vagy nem tudjátok még? A pusztában
utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.
20 Dicsőíteni fog engem a mező vadja, a sárkányok és struccok, hogy vizet
szerzek a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy az én népemnek, az
én választottamnak inni adjak.
21 A nép, amelyet magamnak formáltam, hirdeti dicséretemet!
22 Mert te, Jákob, nem hívsz engem segítségül, sőt inkább megfáradtál bennem Izrael!
23 Nem nekem áldozol égőáldozataid bárányaival, és áldozataiddal nem
tisztelsz engem; nem terheltelek, hogy
nekem szolgálj ajándékkal, és nem fárasztottalak jó illattétellel.
24 Nem vettél nekem pénzen jó illatú
nádat, és nem részegítettél meg áldozataid kövérjével: sőt bűneiddel szolgáltál engem, hamisságaiddal fárasztottál engem.
25 Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről
nem emlékezem meg!
26 Juttasd eszembe, pereljünk együtt,
beszéld el, hogy igaznak találtass!
27 A te atyád vétkezett először, és írásmagyarázóid elhajoltak tőlem!
28 Ezért én is fertelmesnek ítélem a
szentség fejedelmeit, és veszedelemre adom Jákobot, és gyalázatra Izraelt!
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Ebben a részben Isten a népét igen
szép ígéretekkel vigasztalja, amelyekben kötelezi magát az Ő egyháza oltalmazására és minden jókkal való meggazdagítással, amelyekkel az Isten a bálványok
ellen az Ő igaz Istenségét támasztja alá és
a bálványokat kineveti, a próféta által megírva az embereknek a bálvány készítésben
való bolondságát és buzgóságát. Inti Izra707
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Jel 21,5;
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Lk 1,74-75;
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Ezék 36,22;
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Ésa 1,18;

Ésaiás 44.

1
Ésa 41,8;
Ésa 43,5;
Jer 30,10;
Jer 46,27;

3
Ésa 35,7;
Jóel 2,28;
Jn 7,38;
ApCsel
2,18;

6
Ésa 41,4;
Ésa 48,12;
Jel 1,8;
Jel 1,17;
Jel 22,13;

8
5Móz 4,35;
5Móz 4,39;
5Móz
32,39;
1Sám 2,2;
Ésa 45,21;

11
Zsolt 97,7;
Ésa 1,29;
Ésa 42,17;
Ésa 45,16;
12
Ésa 10,3;
Jer 10,3-4;

elt az igaz Isten ismeretében való megma- cserfát hoz, és válogat az erdő fáiban,
radásra, hálaadásra, és itt Isten sokat szól fenyőt ültet, amelyet az eső felnevel.
a Ő hatalmáról.
15 Azokból az ember tüzet gerjeszt,
vesz belőlük és melegszik, meggyújtja
1 És most hallgasd meg Jákob, szol- és kenyeret süt; sőt istent is csinál abból és imádja, bálványt készít és lebogám, és Izrael, akit választottam.
2 Így szól az ÚR, a te Teremtőd, és aki rul előtte.
téged anyád méhétől fogva formált, 16 Felét tűzben égeti meg, felénél húst
aki megsegít: Ne félj, én szolgám Já- eszik: pecsenyét süt és megelégszik, és
azután melengeti magát és szól: Bezkob, és Jesurun, akit választottam!
3 Mert vizet öntök a szomjazóra, és fo- zeg melegem van, tűznél voltam!
lyóvizeket a szárazra; kiöntöm Szelle- 17 Maradékából istent készít, a bálvámemet a te magodra, és áldásomat a te nyát; leborulva imádja azt és könyörög
hozzá, és így szól: Szabadíts meg, mert
csemetéidre.
4 És növekednek mint a fű között, és te vagy istenem!
18 Nem tudnak és nem értenek, mert
mint a vizek folyásainál a fűzfák.
5 Ez azt mondja: én az ÚRé vagyok, és bekente a szemeiket, hogy ne lássanak,
azt Jákob nevéről nevezik, a másik sa- és a szívüket, hogy ne értsenek.
ját kezével írja: az ÚRé vagyok, és Izra- 19 És nem gondol bele, nincs ismerete és értelme, hogy azt mondaná: Feel nevéről nevezi magát.
6 Így szól az ÚR, Izrael királya és meg- lét tűzben égettem meg és kenyeret süváltója, a Seregek URa: Én vagyok az töttem annak szenénél, húst sütöttem
első, és az utolsó, rajtam kívül nincs Is- és megettem; és maradékából csináljak utálatosságot, és a fagally előtt boten.
7 Ha valaki hozzám hasonló, jelentse ruljak le?
meg és hozza elém, attól fogva, hogy e 20 Hiábavaló dologgal eteti magát,
világ népét rendeltem; és jelentse meg megcsalt szíve félrevezeti azt, és nem
szabadítja meg lelkét, sem ezt nem
nekik a közeli és távoli jövőt.
8 Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondja: Hát nem hazugság van jobb
mondtam-e meg és nem hirdettem-e kezemben?
előre? Ti vagytok tanúim! Hát van-e 21 Emlékezz meg ezekről Jákob és Izrajtam kívül Isten? Nincs olyan erős, rael, mert az én szolgám vagy te, én
formáltalak téged, én szolgám vagy Iznem tudok!
9 A bálványok készítői mind hiábava- rael, ne feledkezz el rólam!
lók, és kedvenceik nem használnak, 22 Eltöröltem álnokságaidat mint a felés azokról ők maguk a bizonyságok, leget, és bűneidet mint a felhőt; térj
hogy nem látnak és nem tudnak, hogy hozzám, mert megváltottalak.
23 Örüljetek egek, mert az ÚR véghezmegszégyenüljenek.
10 Ki csinált istent, és bálványt ki ön- vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és
tött, amely semmit sem használ?
11 Íme minden társa megszégyenül, és benne minden fa, mert megváltotta az
a mesterek maguk is emberek; gyűlje- ÚR Jákobot, és megdicsőíti magát Iznek össze mind és álljanak elő; félnek, raelben.
24 Így szól az ÚR, megváltód és aki
és együtt mind megszégyenülnek!
12 A kovács fejszét készít, és munkál- téged anyád méhétől fogva formált:
kodik a szénnél, és alakítja azt pöröl�- Én vagyok az ÚR, aki mindent cselyel, és azt erős karjával munkálja, és lekszem, aki az egeket egyedül kitermegéhezik és nincs ereje, és vizet sem jesztem, és kiszélesítem a földet az én
erőmmel;
iszik és elfárad.
13 Az ács mérőzsinórt húz, és lefes- 25 Aki megrontja a hazugok jeleit, és a
ti azt íróvesszővel, és meggyalulja azt, varázslókat megbolondítja, a bölcseket
cirkalommal alakítja, és azt emberi for- megszégyeníti, és tudományukat bomára csinálja, emberi szépségre, hogy londsággá teszi.
26 Aki szolgája beszédét beteljesíti, és
házában lakjon.
14 Cédrusfát vág magának, tölgy- és véghezviszi követei tanácsát, aki így
szól Jeruzsálemnek: Lakjanak benne!
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Péld 15,14;
Jer 10,14;
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Jób 9,8;
Zsolt
104,2;
Ésa 40,22;
Ésa 42,5;
Ésa 45,12;

Ésaiás 44. 45.
és Júda városainak: Felépíttetnek, és
romjait felállítom!
27 Aki ezt mondja a mélységnek: Száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet!
28 Aki ezt mondja Czírusnak: Pásztorom, és minden akaratomat véghezviszi, és ezt mondja Jeruzsálemnek:
Épüljön fel, és a templomnak vessenek alapot!

45

Szól Isten ebben a részben Czírus
királyról, aki által a zsidó népet Isten kiszabadítja a babiloni fogságból és azt
mondja Isten, hogy Czírusnak ad minden
birodalmat és gazdagságot, amelyből ismét
bizonyítja az Ő igaz Istenségét. Azután
a babilonbeliek ellen szól akik azt állítják,
hogy Isten az ő kezükből nem tudja megszabadítani Izraelt, és itt ismét szól Isten
az Ő hatalmasságáról és Czírusról, a zsidó
nép szabadulásáról és meggazdagodásáról.
Utoljára inti Izrael népét a benne való bizalomra, és ismét bizonyítja az Ő igaz Istenségét.

4
5Móz 4,35;
5Móz 4,39;
5Móz
32,39;
Ésa 44,8;

7
JSir 3,38;
Ámós 3,6;

1 Így szól az ÚR felkentjéhez,
Czírushoz, akinek megfogtam jobb kezét, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, megnyissam előtte az ajtókat,
és a kapuk be ne zárulhassanak;
2 Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat
összetöröm, és leütöm a vaszárakat.
3 Neked adom a sötétség kincseit és a
rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudd hogy én vagyok az ÚR, aki téged
neveden hívtalak, Izrael Istene.
4 Az én szolgámért Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak
el, szólítottalak, noha nem ismertél.
5 Én vagyok az ÚR és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismertél.
6 Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincs több rajtam kívül; én vagyok az ÚR és több
nincs!
7 Aki a világosságot formáltam és a sötétséget teremtettem, aki békességet
szerzek és bajt teremtek; én vagyok az
ÚR, aki mindezt cselekszem!
8 Csepegjenek az egek onnan felülről, és az egek csepegjék az igazságot,
nyíljon meg a föld és gyümölcsözzön

a szabadítás, és igazság sarjadjon fel
vele együtt; én, az ÚR teremtettem azt!
9 Jaj annak aki Teremtőjével perbe
száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajon mondja-e az agyag alkotójának: Mit csinálsz, holott e dologhoz nincsenek kezeid?
10 Jaj annak aki atyjának mondja: Miért nemzel? és az asszonynak: Miért
szülsz?
11 Így szól az ÚR, Izrael Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak
bízzátok rám!
12 Én alkottam a földet, és én teremtettem rajta az embert, én terjesztettem ki
kezeimmel az egeket, és minden seregüknek én parancsolok.
13 Én támasztottam őt fel igazságban,
és minden útjait egyengetem, ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért,
szól a Seregek URa!
14 Így szól az ÚR: Egyiptom gyűjtött
kincse és Kús nyeresége és a nagy termetű szabeusok hozzád mennek és tieid lesznek, téged követnek, béklyókban járnak, leborulnak előtted és hozzád könyörögnek: Csak közted van az
Isten és nincs több Isten!
15 Bizony Te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító!
16 Szégyent vallanak és gyalázatot
mind, együtt járnak gyalázatban a bálványok faragói;
17 És Izrael megszabadul az ÚRban
örök szabadulással, nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké,
18 Mert így szól az ÚR, aki az egeket
teremtette; Ő az Isten, aki formálta a
földet és alkotta és megerősítette azt;
nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotta: Én vagyok az ÚR és több
nincs!
19 Nem titkon szóltam a sötétség földjének helyén; nem hiába mondtam Jákob magvának: keressetek engem! én,
az ÚR, igazságot szólok és megjelentem amik igazak.
20 Gyűljetek össze és gyertek elő, közeledjetek mind akik a népek közül
megszabadultatok; nem tudnak semmit akik bálványuk fáját hordják, és
olyan istent imádnak aki nem tart meg!
21 Mondjátok meg és hozzátok elő, sőt
együtt tanácskozzatok: ki mondta meg
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erősek, emlékezzetek meg erről ti bűnösök!
9 Emlékezzetek meg a messze régi
dolgokról, hogy én vagyok az Isten és
nincs más; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló.
10 Aki megjelentem kezdettől fogva
a véget, és elejétől fogva azokat, amik
még meg nem történtek, ezt mondva:
tanácsom megáll, és véghezviszem
minden akaratomat;
11 Elhívom napkeletről a madarat,
messze földről tanácsom végrehajtóját; szóltam és véghez is viszem, elvégzem, meg is cselekszem!
12 Hallgassatok rám keményszívűek,
akik távol vagytok az igazságtól.
13 Elhoztam igazságomat, nincs mes�sze, és az én szabadításom nem késik,
Jövendőt mond Babilon bálványa- Sionban lesz szabadításom, és Izraelen
inak romlásáról. Izrael népét hívja dicsőségem.
Isten az Ő igaz megismerésére, mert csak
Ő az, aki oltalmazza őket. Itt a bálványozóA próféta veszedelemmel fenyegeti
kat feddi, neveti a bálványkészítőket, akikBabilont, a nagy kevélység miatt és
nek ellenáll az Isten, bebizonyítva istensé- az Isten népe elleni kegyetlenségéért, és azt
gének igazságát az Ő cselekedeteiből.
mondja, hogy soha semmiféleképpen a veszedelemtől meg nem oltalmazhatja magát.
1 Ledől Bél, elesik Nebó, oktalan barmokra kerültek bálványaik, akik tite- 1 Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz
ket hordoznak, azoknak terhükre lesz- lánya, ülj a földre királyi szék nélkül,
tek; súlyosak lesztek, hogy elfáradja- káldeusok lánya, mert nem hívnak
nak;
többé téged gyöngének és elkényezte2 Elesnek, összerogynak együtt, nem tettnek!
menthetik meg a terhet, és ők maguk 2 Vedd a malmot és őrölj lisztet, fedd
fogságba mennek.
fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ru3 Hallgassatok rám, Jákob háza és Iz- hát, fedd fel combodat és menj át a forael házának minden maradéka, aki- lyókon.
ket magamra raktam anyátok méhétől 3 Tűnjön ki meztelenséged és látsszon
fogva, és hordoztalak születésetek óta; meg szemérmed; bosszút állok és em4 Vénségetekig én vagyok az, és meg- ber nem áll ellenem!
őszülésetekig én visellek; én teremtet- 4 Így szól a mi Megváltónk, Seregek
telek és én hordozlak, én visellek és URa az Ő neve, Izrael Szentje!
megmentelek.
5 Ülj némán és menj be a sötétbe,
5 Kihez hasonlítotok engem, és kivel káldeusok lánya, mert többé nem hívtesztek egyenlővé? És kivel vettek ös�- nak téged országok úrnőjének!
sze, hogy hasonlók volnánk?
6 Fölgerjedtem népem ellen, megfer6 Akik az erszényből töltik az aranyat, tőztettem örökségemet és kezedbe adés ezüstöt mérnek mértékkel, és ötvöst tam azt: te nem cselekedtél velük irfogadnak, hogy abból istent csináljon; galmasságot, az öregre nehéz igát vetettél!
meghajolnak, leborulnak előtte.
7 Vállukra veszik azt és hordozzák, 7 És ezt mondtad: Örökre úrnő leszek!
majd állványára helyezik és megáll, úgyhogy ezekre nem is gondoltál, és
helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz nem emlékeztél meg annak végéről.
is hozzá, nem felel, nyomorúságodból 8 És most halld meg ezt, bujálkodó, aki
nem szabadít meg.
bátorságban ülsz, aki ezt mondja szí8 Emlékezzetek meg erről, és legyetek vében: Én vagyok és nincs több sen710
ezt régtől fogva és jelentette meg előre? Vajon nem én, az ÚR? És nincs más
Isten, rajtam kívül nincs igaz Isten és
megtartó.
22 Énrám nézzetek, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én
vagyok az Isten, és nincs több!
23 Magamra esküdtem és az igazság
beszéde jött ki számból, amely meg
nem változik: hogy minden térd nekem hajol meg, rám esküszik minden
nyelv!
24 Csak az ÚRban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Őhozzá
mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik rá haragszanak.
25 Az ÚRban igazul meg és dicsekszik
Izrael egész magva!
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ki, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!
9 És hirtelen eljön rád mindkettő egy
napon: gyermektelenség és özvegység,
teljességükben jönnek el rád, varázslásaid sokaságáért, és igézéseid sokaságáért.
10 Mert gonoszságodban bíztál, és ezt
mondtad: Nem lát engem senki! Bölcsességed és tudományod csalt meg
téged, és ezt mondtad szívedben: Én
vagyok, és nincs több senki.
11 Azért jön rád a gonosz, amelynek
kezdetét nem tudod, és romlás sújt le
rád, amelyet ki nem engesztelhetsz,
és hirtelen jön rád a pusztulás, melyet
nem tudsz!
12 Állj elő igéző szózataiddal és varázslásod sokaságával, amelyekben ifjúságodtól fogva munkálkodtál, talán
használ valamit, talán valami módon
megmaradhatnál.
13 Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az
ég vizsgálói, akik a csillagokat nézik,
akik a hónapokat előjelzik, mentsenek
meg téged attól ami rád jön.
14 Íme olyanok lettek mint a polyva,
tűz emésztette meg őket, nem mentik
meg életüket a lángból, még melegedésre való szén sem marad belőlük, körülülhető parázs sem!
15 Így járnak azok akikkel vesződtél,
és akik kereskedőtársaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, ki-ki a maga útján; senki nem segít neked!
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Ebben a részben feddi a próféta által
a képmutató izraelitákat, hogy noha
nekik mind a régi elmúlt dolgokat és mind
ami jön, azokat is megjelentette, amelyeket
ők nem tudhattak, mégsem nyitották meg
füleiket ezeknek a dolgoknak a meghallására. Azután azt mondja, hogy amit velük
művel, azt csak irgalmasságból teszi. Inti
őket megtérésre, és itt szól hatalmáról, kegyelmességéről és ígéretet is tesz a babiloni szabadulásról.

1
Zsolt
78,34;
Jer 5,2;

1 Halljátok meg ezt Jákob háza, akiket
Izrael nevéről neveznek, és Júda forrásaiból származtok, akik az ÚR nevére
esküsznek, és Izrael Istenét emlegetik;
de nem hűségesen és nem igazán.
2 Mert a szent városról nevezik magu-

kat, és Izrael Istenére támaszkodnak,
akinek neve Seregek URa!
3 Az eddig történteket kezdettől megmondtam, szám hirdette és tudatta
azokat, gyorsan véghezvittem és bekövetkeztek,
4 Mert tudtam, hogy te kemény vagy,
és vasinakból van a nyakad és érc a
homlokod:
5 Tehát kezdetektől megmondtam neked, tudtodra adtam, mielőtt bekövetkezett, hogy ne mondd ezt: Bálványom művelte ezeket, faragott és öntött képem parancsolta ezeket.
6 Hallottad, és most lásd mindezt; vagy
ti nem erről tesztek bizonyságot? Már
most új és elrejtett dolgokat mondok
neked, amelyeket nem tudtál;
7 Most teremtettem azokat és nem régen, és ezelőtt nem hallottál róluk,
hogy ezt ne mondd: Íme, én tudtam
azokról.
8 Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem volt nyitva régen, mivel tudtam, hogy mindenestől hitetlenül cselekszel, és vétkezőnek hívtak anyád
méhétől fogva.
9 Nevemért elhalasztom haragomat,
és dicséretemért fékezem magam veled szemben, hogy ki ne vágjalak.
10 Íme megtisztítottalak, de nem úgy
mint az ezüstöt, megtisztítalak a nyomor kemencéjében.
11 Önmagamért, önmagamért cselekszem, mert hogyan fertőztethetnék
meg a nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.
12 Hallgass rám Jákob és Izrael, én elhívottam, én vagyok, én vagyok az
első és az utolsó is.
13 Hiszen kezem vetette a föld alapját,
és jobbom terjesztette ki az egeket, ha
szólítom őket, mind itt állnak.
14 Gyűljetek egybe mind, és halljátok
meg: ki jelentette meg ezeket közülük?
az ÚR szerette őt, elvégzi akaratát Babilonon, és karja a káldeusokon lesz.
15 Én, én szóltam, és el is hívtam őt,
elhoztam őt, és szerencsés lesz az útja.
16 Közeledjetek hozzám, ezt halljátok
meg, kezdetektől fogva nem szóltam
titkon! Ott vagyok mióta ez történik,
mert engem az Úr ISTEN küldött, és
az Ő Szelleme.
17 Így szól az ÚR, Megváltód, Izrael
Szentje: Én vagyok a te URad Istened,
711

4
Ezék 3,7-9;

8
5Móz
32,15-18;

9
Ésa 43,21;
Ésa 43,25;

11
Ésa 42,8;

12
Ésa 41,4;
Ésa 44,6;
Jel 1,17;
Jel 22,13;

14
Ésa
41,22-23;

Ésaiás 48. 49.
18
5Móz
32,29;
Zsolt 81,14;

20
Ésa 52,11;
Jer 50,8;
Jer 51,6;
Jer 51,45;
Jel 18,4;

22
Ésa 57,21;

aki hasznosra tanítalak, és olyan úton
vezetlek, amelyen járnod kell.
18 Bárcsak figyeltél volna parancsolataimra! olyan volna békességed mint
a folyóvíz, és igazságod mint a tenger
habjai;
19 És olyan volna magod mint a tenger fövenye, és méhed gyümölcsei
mint annak kövecskéi; nem vágnák ki
és nem pusztulna el neve arcom elől.
20 Menjetek ki Babilonból, fussatok el
Káldeából ujjongás szavával! mondjátok és hirdessétek ezt, terjesszétek
a föld végső határáig, és mondjátok:
Megváltotta az ÚR szolgáját, Jákobot.
21 Nem szomjaztak, mikor a pusztán
átvezette őket: vizet fakasztott nekik a
kősziklából; meghasította a sziklát és
víz ömlött belőle.
22 Nincs békesség, így szól az ÚR, az
istenteleneknek!
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Miután a babiloni fogságból való
szabadulásról sok ígéretet tett Isten
a próféta által, ebben a részben most már
Krisztusról szól, mert az Istennek minden
ígérete a Krisztusban erős. Szól pedig először Krisztus hivataláról, és utána panaszkodik a zsidók engedetlenségéről, elküldi
őt Isten a pogányokhoz. Azután szól az ő
sok és nagy jóságáról, melyekkel az egyházat gazdagítja, név szerint pedig a pogány
nép elhívását.

1 Hallgassatok rám szigetek, és figyeljetek távoli népek: anyám méhétől hívott el az ÚR, anyám szíve alatt már
emlékezett nevemről.
2 Hasonlóvá tette számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem,
és fényes nyíllá tett engem, és tegezébe
zárt be engem.
3 És azt mondta nekem: Szolgám vagy
te, Izrael, akiben én megdicsőülök.
4 Én pedig mondtam: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan vesztegettem el erőmet, de az ÚRnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.
5 És most így szól az ÚR, aki engem
anyám méhétől szolgájává alkotott,
hogy Jákobot megtérítsem Őhozzá; és
ha Izrael nem is megy hozzá, dicsőséges leszek az ÚR szemében és az én Istenem lesz erősségem!
6 Így szól: Kevés az, hogy nekem szolgám legyél, Jákob nemzetségeinek fel712

állítására és Izrael megőrzöttjeinek
visszahozására: sőt a pogányoknak is
világosságul adtalak, hogy légy üdvözítőm a föld végéig!
7 Így szól az ÚR, Izrael megváltója,
Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép
undorához, a zsarnokok szolgájához:
Meglátnak a királyok és fölkelnek, a
fejedelmek leborulnak az ÚRért, aki
hű, Izrael Szentjéért, aki téged választott.
8 Így szól az ÚR: Kellemes időben
meghallgattalak, és a szabadítás napján megsegítettelek; megtartalak és a
népnek szövetségül adlak, hogy felállítsd a földet, és kioszd az elpusztult
örökségeket;
9 Így szólva a foglyoknak: Jöjjetek ki!
és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10 Nem éheznek, nem szomjaznak,
nem bántja őket hőség és a nap, mert
vezeti őket az, aki rajtuk könyörült, és
vizek forrásaihoz viszi őket.
11 És minden hegyemet úttá teszem, és
ösvényeim magasak lesznek.
12 Íme ezek messziről jönnek; íme
azok északról és nyugatról, és ezek Sin
földjéről!
13 Énekeljetek egek és örvendezz föld,
ujjongva énekeljetek hegyek, mert
megvigasztalta népét az ÚR, és könyörül szegényein!
14 És szól Sion: Elhagyott engem az
ÚR, és elfeledkezett rólam az Úr!
15 Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe
fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én
nem feledkezem el rólad.
16 Íme, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid szüntelen előttem vannak.
17 Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18 Emeld fel körös-körül szemeidet és
lásd, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az ÚR,
hogy fölrakod mindnyájukat mint ékszert, és felkötöd mint menyasszony.
19 Mert romjaid és pusztaságaid és
elpusztult földed, mindez szűk lesz
most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20 Gyermektelenséged fiai még ezt
mondják majd füled hallatára: Szoros
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24
Mt 12,29;

26
Jel 16,6;

ez a hely nekem, menj el, hogy itt lakhassam!
21 És te így szólsz szívedben: Ki szülte nekem ezeket? hiszen én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és
számkivetett; és ezeket ki nevelte föl?
Íme én egyedül maradtam meg; ezek
hol voltak?
22 Így szól az Úr ISTEN: Íme fölemelem
kezemet a népekhez, és felállítom előttük zászlómat, és ölükben hozzák el fiaidat, és vállukon hordozzák lányaidat.
23 És királyok lesznek dajkálóid, fejedelem asszonyaik dajkáid, arccal a
földre borulnak előtted és lábaid porát
nyalják; és megtudod, hogy én vagyok
az ÚR, akit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24 Elvehetik-e a prédát az óriástól, és
megszabadulhatnak-e az igazak foglyai?
25 De így szól az ÚR: az óriástól elveszik a foglyokat is, és a kegyetlen zsákmánya megszabadul, és megháborítom háborgatóidat, és fiaidat megtartom.
26 És saját húsukat etetem nyomorgatóiddal, és megrészegednek vérüktől
mint a musttól, és megtudja minden
hústest, hogy én vagyok az ÚR; megtartód és megváltód, Jákob Erős Istene!
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nincs bennem erő a szabadításra? Íme
dorgálásommal kiszárítom a tengert,
pusztává teszem a folyókat, megbüdösödnek halai mert nincs víz, és meghalnak a szomjúságtól.
3 Felöltöztetem az egeket sötétségbe,
és gyászruhával fedem be azokat.
4 Az Úr ISTEN bölcs nyelvet adott nekem, hogy alkalmas időben szólni tudjam az igét a megfáradtnak, felébreszt
minden reggel, felébreszti a fülemet,
hogy halljak ahogy a tanítványok.
5 Az Úr ISTEN megnyitotta fülem, és
én nem voltam engedetlen, nem fordultam hátra.
6 Odaadtam hátamat a verőknek, és
arcomat a szaggatóknak, nem fedeztem be az arcomat a gyalázás és köpdösés elől.
7 És megsegít engem az Úr ISTEN,
ezért nem szégyenülök meg, megkeményítettem az arcomat, mert tudom
hogy nem vallok szégyent.
8 Közel van aki engem megigazít, ki
perel énvelem? Álljunk elő együtt! Kicsoda peresem? közeledjen hozzám!
9 Íme az Úr ISTEN megsegít engem,
kicsoda kárhoztatna engem? Íme
mindnyájan mint a ruha megavulnak,
moly emészti meg őket!
10 Ki féli közületek az URat? és ki hallgat az Ő szolgája szavára? aki sötétségben jár és nincs világossága, bízzon az
ÚR nevében, és támaszkodjon Istenére!
11 Íme, ti mind akik tüzet gyújtotok,
felövezve magatokat szikrákkal, járjatok tüzetek világosságában és a szikráknál, amelyeket meggyújtottatok!
Kezemből jön rátok ez, fájdalomban
fogtok feküdni!

Az első részben a pogány népek elhívásáról és az Izrael népének megvettetéséről szól a próféta, azért, hogy senki ne vádolja az Istent. Ebben a részben azt
mondja meg, hogy nem Őbenne van a zsidók megvetésének oka, hanem saját magukban. Ezután, hogy a próféta szája által
kimondott ígéreteknek méltósága legyen,
szól az ő elhívásáról, mert az Isten hívta
és Ő szólt neki, de ő sokat szenved ebben,
megverik, szidalmazzák de ő mindezekben
Ábrahám példájával inti Ésaiás a
is az Istenre nézett. Utoljára inti a hívőket,
népet az Istenben való bizalomra és
hogy az ő tudományát fogadják be.
tűrésre. Azután megtérésre inti őket a pogány népek példájával, Isten jótéteménye1 Így szól az ÚR: Hol van anyátok inek örökkévaló állandóságával és egyben
elválólevele amellyel elbocsátottam vigasztalja őket az ellenségei romlásával,
őt? vagy kicsoda az a hitelezőim kö- az Úr hatalmas erejével, és az ő nyomorúzül akinek eladtalak titeket? Íme, a ti ságuk eltávozásával.
vétkeitekért adtak el titeket, és bűneitekért bocsátották el anyátokat!
1 Hallgassatok rám, akik az igazságot
2 Miért van az, hogy amikor jöttem követitek, akik az URat keresitek: tenem volt ott senki? hívtalak és sen- kintsetek a kőszálra amelyből kivágatki sem felelt! vagy olyan rövid már a tok, és a kútfő nyílására amelyből kikezem, hogy nem válthat meg? vagy ásattok!
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2 Tekintsetek Ábrahámra a ti atyátokra, és Sárára aki titeket szült, hogy
egyedül hívtam el, és megáldottam és
megszaporítottam őt.
3 Mert megvigasztalja az ÚR Siont,
megvigasztalja minden romját, és
pusztáját olyanná teszi mint az Éden,
és sivatagát olyanná mint az ÚR kertje,
öröm és vigasság található abban, hálaadás és dicséret szava!
4 Figyeljetek rám, én népem, és rám
hallgassatok, én nemzetem! mert törvény megy ki tőlem, és ítéletem a népek megvilágosítására megalapítom.
5 Közel az igazságom, kijött a szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.
6 Emeljétek szemeiteket az egekre, és
nézzetek le ide a földre, mert az egek
mint a füst elfogynak, és a föld mint a
ruha megavul, és lakosai hasonlóan elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem romlik meg.
7 Hallgassatok rám akik ismeritek az
igazságot, nép akinek szívében van
törvényem! ne féljetek az emberek
gyalázatától, és szidalmaik miatt ne
essetek kétségbe!
8 Mert mint a ruhát, moly emészti meg
őket, és mint a gyapjút, féreg eszi meg
őket, és igazságom örökre megmarad,
és szabadításom nemzedékről nemzedékre!
9 Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, óh
ÚRnak karja! kelj föl mint a régi időkben, az ősi nemzedékekben! Nem te
vagy az aki kivágta Ráhábot és átdöfte a sárkányt?
10 Nem te vagy az aki kiszárította a
tengert, a nagy mélység vizeit; aki a
tenger fenekét úttá változtatta, hogy
átmenjenek a megváltottak?!
11 És az ÚR megváltottai visszatérnek
és énekléssel jönnek Sionba, és örökös
öröm lesz a fejükön; vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és a
sóhaj!
12 Én, én vagyok vigasztalótok! Ki
vagy te, hogy félsz halandó embertől?
ember fiától, aki olyan lesz mint a fű?!
13 Hogy elfeledkeztél az ÚRról, Teremtődről, aki az egeket kiterjesztette
és a földet megalapította, és mindennap szüntelen félsz nyomorgatód ha714

ragjától, aki igyekszik elveszteni? De
hol van a nyomorgató haragja?
14 Sőt, inkább siet a fogoly, hogy megszabaduljon, és ne haljon meg a veremben, és kenyere se fogyjon el:
15 Hiszen én vagyok a te URad Istened, aki kettéválasztottam a tengert,
amelynek zúgnak habjai; Seregek URa
az Ő neve.
16 És adtam az én beszédeimet a te
szádba, és kezem árnyékával fedeztelek be, hogy újonnan plántáljam az
egeket, és megalapítsam a földet, és
ezt mondjam Sionnak: Népem vagy te!
17 Ébredj, ébredj, állj fel Jeruzsálem, ki
megittad az ÚR kezéből haragja poharát; megittad a keserűség öblös kelyhét, kiürítetted!
18 Minden fiai közül akiket szült, nem
volt vezetője, és minden fiai közül akiket fölnevelt, senki sem fogta őt kézen.
19 Ez a kettő esett rajtad! Kicsoda szánt
meg téged? Pusztulás és romlás, éhség
és fegyver; hogyan vigasztaljalak téged?
20 Fiaid ájultan feküdtek minden utcasarkon, mint a hálóba esett zerge, telve
az ÚR haragjával, Istened feddésével.
21 Ezért halld meg ezt te szenvedő, aki
részeg vagy, de nem bortól!
22 Így szól Urad, az ÚR, és a te Istened, aki népének gondviselője: Íme kiveszem kezedből a keserűség poharát, haragom öblös kelyhét, többé nem
iszod meg azt!
23 És azt nyomorgatóid kezébe adom,
akik azt mondták lelkednek: Hajolj
meg, hogy átmenjünk rajtad, és olyanná tetted a hátad mint a föld, és mint
amilyen az utca a járóknak!
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Vigasztalja Ésaiás által Isten az Ő
népét a babiloni fogságból való szabadulással, és azt mondja, hogy ha Egyiptomból megszabadította őket, akkor Babilonból még inkább megszabadítja, amely
ígéretnek higgyenek, szól a próféta a tudomány méltóságáról. Inti őket a hálaadásra
és siessenek kijönni Babilonból. Utoljára,
elkezd szólni a Krisztusról.
1 Ébredj, ébredj, öltözd fel erősséged
Sion, öltözz fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép
beléd többé körülmetéletlen és tisztátalan!
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Zak 9,11;

17
Ésa 52,1;
JSir 4,21;
Ezék 23,31;
Abd 16;
Jel 14,10;

19
Ésa 47,9;

20
JSir
2,11-12;
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4
1Móz 46,6;

5
Ezék 36,20;
Ezék 36,23;
Róm 2,24;

7
Náh 1,15;
Róm 10,15;

10
Zsolt 98,2;
Zsolt
126,1-3;
Ezék 4,7;
Lk 3,6;
11
2Kor 6,17;
Jel 18,4;

13
Jer 23,5-6;
14
Zsolt 22,7;
Ésa 53,3;

15
Róm 15,21;

2 Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj
fel Jeruzsálem, oldd ki magad nyakad
bilincseiből Sion fogoly lánya!
3 Mert így szól az ÚR: Ingyen adtak el,
és nem pénzen váltanak meg!
4 Mert így szól az Úr ISTEN: Egyiptomba ment le népem először, hogy ott
bujdosson, és azután Asszíria nyomorgatta őt ok nélkül.
5 És most mit tegyek itt? szól az ÚR,
hiszen népem elvitetett ok nélkül, és
a rajta uralkodók jajgattatják, szól az
ÚR, és mindennap szüntelen gúnyolják nevem.
6 Ezért hadd ismerje meg népem az én
nevem azon a napon! Hogy én vagyok
aki mondom: Íme itt vagyok!
7 Milyen szépek a hegyeken az örömmondó lábai, aki békességet hirdet,
jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt
mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
8 Halld őrállóidat! felemelik szavukat,
ujjonganak együtt, mert szemtől szembe látják, hogy hogyan hozza vissza
Siont az ÚR!
9 Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az ÚR, megváltotta Jeruzsálemet.
10 Feltűrte az ÚR szent karját minden
nép szeme előtt, hogy lássák a föld
minden határai Istenünk szabadítását!
11 Távozzatok, távozzatok, gyertek ki
onnan, tisztátalant ne érintsetek, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, akik az ÚR edényeit hordozzátok.
12 Mert nem sietséggel mentek ki,
és nem futva mentek, mert előttetek
megy az ÚR, és követni fog Izrael Istene!
13 Íme jó szerencsés lesz Szolgám, magasságos, felséges és nagyon dicső
lesz.
14 Ahogyan eliszonyodtak tőled sokan, olyan rút, nem emberi kinézete
volt, és alakja sem olyan volt mint az
emberek fiaié:
15 Úgy ejt ámulatba sok népet; előtte a
királyok befogják szájukat, mert amit
nekik nem beszéltek, azt látják, és amit
nem hallottak, arra figyelnek.
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a részben az Ő kínszenvedéseiről és haláláról, azaz hogy Krisztus szenved és meghal
a mi bűneinkért, de feltámad és megmenekül a haláltól, és mi Őbenne hit által üdvözülünk és az örök élet boldogságát vesszük.

1 Ki hitt a mi tanításunknak, és az ÚR
karja kinek jelentetett meg?
2 Felnőtt mint egy vesszőszál Őelőtte,
és mint gyökér a száraz földből, nem
volt neki alakja és ékessége, és néztünk
rá, de kinézete nem volt kívánatos!
3 Az emberektől utált és megvetett
volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől elrejtjük arcunkat;
utált volt, és semminek állítottuk Őt.
4 Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük,
hogy Istentől ostoroztatik, verettetik
és kínoztatik!
5 És bűneinkért sebesíttetett meg, vétkeinkért rontatott meg, békességünk
büntetése rajta van, és az Ő sebeivel
gyógyultunk meg.
6 Mindnyájan mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki a saját útjára tért, de az ÚR
mindnyájunk vétkét Őrá vetette.
7 Bűnünk büntetését szenvedte, kínozták, száját mégsem nyitotta meg, mint
bárány amelyet a mészárszékre visznek, és mint juh amely megnémul az
őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta
meg!
8 A fogságtól és ítélettől ragadták el, és
az Ő nemzetségét kicsoda beszélhetné
el? mert kivágták az élők földjéből; népem bűnéért volt rajta vereség!
9 És az istentelenekkel adta sírját, és a
gazdaggal az Ő halálát: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem
találtatott szájában.
10 Mert az ÚR akarta Őt megrontani betegség által, hogyha saját lelkét
áldozatul adja a bűnért, magot lát, és
napjait meghosszabbítja, és az ÚR akarata az Ő keze által jó szerencsés lesz.
11 A lelke fáradtsága hasznát meglátva megelégszik: ismeretével igaz Szolgám sokakat megigazít, mert azok vétkeit Ő vette el.
12 Azért részt osztok neki a nagyokkal, és a hatalmasokkal osztja meg a
zsákmányt, mivel halálra adta életét,
és a bűnösök közé számlálták, pedig Ő
Hogy a zsidók meg ne botránkozza- sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért
nak a Messiásban, szól Ésaiás ebben imádkozott!
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Mt 8,17;
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5
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7
Mt 26,63;
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Mrk 14,61;
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Ebben a részben Ésaiás vigasztalja Isten népét, az Ő egyháza felépülését a pogány népek által, az Isten hatalmával, irgalmasságával, kegyelmességével.
Az egyház drága építésével az Isten ismeretében való tudománnyal, a nyomorúság
elvételével és az ellenség erőtlenségével vigasztal.

1
Gal 4,27;

2
Jer 31,38;
Zak 14,10;

8
Ezék
39,23-24;

9
1Móz 9,11;

1 Ujjongj te meddő, ki nem szültél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajúdtál, mert többen vannak az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az ÚR.
2 Szélesítsd ki a sátrad helyét, és hajlékaid kárpitjait terjesszék ki; ne kíméld, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.
3 Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat benépesítenek.
4 Ne félj, mert nem szégyenülsz meg,
és ne pirulj, mert nem gyaláztatsz meg,
mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységed gyalázatáról többé
nem emlékezel meg.
5 Mert férjed a te Teremtőd, Seregek
URa az Ő neve, és megváltód Izrael
Szentje, az egész föld Istenének hívják.
6 Mert mint elhagyott és fájó szellemű asszonyt hív téged az ÚR, és mint
megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7 Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek;
8 Búsulásom felbuzdultában elrejtettem előled arcomat egy pillanatig, és
örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó URad.
9 Mert úgy lesz ez nekem, mint a Noé
özönvize; ahogyan megesküdtem,
hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy
rád többé nem haragszom, és téged
meg nem feddlek.
10 Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül,
így szól könyörülő URad.
11 Óh te szegény, szélvésztől hányt,
vigasztalás nélkül való! Íme drágakövekre rakom köveidet, és zafírokra alapítalak.
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12 Drágakövekből csinálom ablakaidat, és kapuidat karbunkulusból, és
egész határodat drágakövekből;
13 És minden fiadat az ÚR tanítja, és
nagy lesz fiaid békessége.
14 Igazság által leszel erős, ne gondolj
a nyomorral mert nincs mit félned, és
a rettegéssel mert nem közelít hozzád.
15 Íme, összegyűlve összegyűlnek ellened, de nem tőlem lesz: Aki ellened
gyülekezik, elesik általad.
16 Íme, én teremtettem a kovácsot, aki
a parazsat éleszti és szerszámot készít
mestersége szerint: és én teremtettem
a pusztítót is a vesztésre!
17 Egy ellened készült fegyver sem
lesz jó szerencsés, és minden nyelvet,
mely ellened perbe száll, kárhoztatsz:
ez az ÚR szolgáinak öröksége, akiknek
az igazsága tőlem van, így szól az ÚR.

13
Zsolt 71,17;
Jn 6,45;
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A próféta által Isten a pogány népeket hívja a benne való bizalomra és az igaz megtérésre, inti őket, hogy
az evangélium tudományát vegyék be, és
hogy buzdítsa őket, és szép ígéreteket tesz
nekik.
1 Mindnyájan akik szomjaztok gyertek
e vizekre, ti is akiknek nincs pénzetek,
gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek,
vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort
és tejet.
2 Miért adtok pénzt azért ami nem kenyér, és fáradtok azért ami meg nem
elégíthet? Hallgassatok rám, hogy jót
egyetek, és gyönyörködjön lelketek a
kövérségben.
3 Hajtsátok ide füleiteket és gyertek
hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és örök szövetséget kötök veletek, Dávid iránt való változhatatlan
kegyelmességem szerint.
4 Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul a népeknek.
5 Íme, nem ismert népet hívsz elő, és a
nép amely téged nem ismert, hozzád
siet a te URadért Istenedért és Izrael
Szentjéért, aki téged megdicsőített.
6 Keressétek az URat amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül amíg közel van.
7 Hagyja el a gonosz az ő útját, és a
bűnös férfi gondolatait, és térjen az
ÚRhoz, és könyörül rajta, és a mi Iste-

1
Ésa 41,17;
Jn 7,37-38;
Jel 22,17;
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Zsolt 36,9;
Zsolt 63,6;
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10
Zsolt
65,11;

12
1Krón
16,33;

nünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban.
8 Mert az én gondolataim nem a ti
gondolataitok, és a ti útjaitok nem az
én útjaim, így szól az ÚR!
9 Mert ahogyan magasabbak az egek
a földnél, úgy magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10 Mert ahogyan leszáll az eső és a hó
az égből, és nem tér vissza oda, hanem
megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a
magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11 Így lesz az én beszédem, amely
számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi amit akarok,
és szerencsés lesz ott ahová küldtem.
12 Mert örömmel jöttök ki és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek előttetek, és a
mező minden fája tapsol.
13 A tövis helyén ciprus növekedik, és
bogáncs helyett mirtusz növekedik, és
ez az ÚR nevének dicsőségül és örök
jegyül lesz, amelyet el nem törölnek.

56

Ebben a részben a próféta int az ítélet és igazság cselekvésére és az Isten szombatjának megtartására, azaz az
Isten törvényének és parancsolatainak cselekvésére és azokat mondja boldognak, akik
azt cselekszik, bemutatja hogy az a boldogság miben áll. Utána fenyegeti a pásztorok tudatlanságát, restségüket és telhetetlenségüket.

2
5Móz 5,14;
Jer
17,19-27;
Ezék 20,12;

1 Így szól az ÚR: Őrizzétek meg az ítéletet, és cselekedjetek igazságot, mert
közel van szabadításom, hogy eljöjjön,
és igazságom, hogy megjelenjen:
2 Boldog ember aki ezt cselekszi, és az
ember fia aki ahhoz ragaszkodik! aki
megőrzi a szombatot, hogy meg ne
fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy
semmi gonoszt ne tegyen.
3 És ne mondja ezt az idegen aki az
ÚRhoz adta magát: Bizony elszakít az
ÚR engem az Ő népétől! ne mondja a
herélt sem: Íme én megszáradt fa vagyok!
4 Mert így szól az ÚR a herélteknek:
Akik megőrzik szombatjaimat, és azt
választják amiben gyönyörködöm, és
ragaszkodnak az én szövetségemhez:
5 Adok nekik házamban és falaimon

belül helyet, és olyan nevet, amely
jobb mint a fiakban és lányokban élő
név; örök nevet adok nekik, amely
soha el nem vész;
6 És az idegeneket, akik az ÚRhoz adták magukat, hogy neki szolgáljanak
és hogy szeressék az ÚR nevét, hogy
Őneki szolgái legyenek; mindenkit aki
megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:
7 Szent hegyemre viszem föl ezeket, és
megvidámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik
kedvesek lesznek oltáromon, mert házamat az imádság házának hívják minden nép számára!
8 Így szól az Úr ISTEN, aki összegyűjti
Izrael elszéledt fiait: Még gyűjtök hozzá, az egybegyűjtötteihez!
9 Mezőnek minden vadai! gyertek el
enni, erdőnek minden vadai!
10 Őrállói vakok mindnyájan, mit sem
tudnak, mindnyájan néma ebek, nem
tudnak ugatni; álmodók, heverők,
szunnyadni szeretők!
11 És ezek a telhetetlen ebek, nem tudnak megelégedni, pásztorok, akik nem
tudnak tanítani; mindnyájan a maguk
útjára tértek, mind csak telhetetlenséget követ a tartományában!
12 Gyertek, hadd hozzak bort, és részegedjünk meg borral: holnap is úgy
lakjunk, mint ma, vagy sokkal jobban!
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Mt 21,13;
Mrk 11,17;
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Jer 6,13;
Jer 8,10;
Mik 3,5-7;
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Mint az előző részben, itt is panaszkodik a próféta a pásztorok tudatlansága és sok más vétke miatt. Ezért ebben a részben panaszkodik a népek gorombasága miatt, és mert nem tudják, mi az
oka annak, ha az Isten a hívőket kiszedi ebből a világból. Ezután egyszerűen csak kárhoztatja a hitetleneket és a szemükre hányja a bálványimádást és az emberi erőben
való bizalmat, amely bűnöknek jutalmát is
megmondja. Ellenben az Istenben bízók jutalmát is megmondja.
1 Az igaz elvész és nem veszi eszébe
senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja, hogy a
veszedelem elől veszik el az igazat;
2 Bemegy a békességbe, ágyaikon
nyugszanak akik Őelőtte járnak.
3 És ti közeledjetek ide, szemfényvesz717
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tő fiai, paráznának magja, aki paráználkodsz.
4 Ki ellen örvendeztek? Ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? ti nem engedetlen fiak vagytok-e,
és hazug magjai azoknak?
5 Akik bujálkodtok a bálványokkal
minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.
6 A folyó sima köveiben van gyönyörűséged; azok, azok a te örökséged: Sőt,
töltöttél nekik italáldozatot is, áldoztál
minhával és én jó néven vegyem ezeket?
7 Magas és felemelkedett hegyre tetted ágyadat, fel is mentél oda áldozatot áldozni.
8 Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tőlem eltávozva fölfedted ágyadat, fölmentél rá és megszélesítetted és szövetséget szereztél velük,
szeretted ágyukat amerre csak láttad.
9 És mentél a királyhoz olajjal, és megsokasítottad keneteidet, és elküldted
követeidet messze földre, és megaláznak mind a sírig.
10 Nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad: mind hasztalan! Segítséget találtál magadnak, azért nem fáradtál el.
11 Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál és rólam nem emlékeztél meg,
szívedre sem vetted? vagy azért nem
félsz engem, mert már régóta hallgatok?
12 Én jelentem meg igazságodat és cselekedeteidet, melyek nem használnak
neked.
13 Ha kiáltasz: szabadítson meg téged
bálványaid raja; de mindnyájukat szél
viszi el, lehelet kapja fel, és aki bennem
bízik örökségül bírja a földet, és örökli
szent hegyemet.
14 És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek,
készítsétek az utat, vegyetek el minden
botránkozást népem útjáról.
15 Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökkévalóságban lakozik,
és akinek neve szent: Magasságban és
szent helyen lakom, de a töredelmes és
alázatos szívű emberrel is, hogy megelevenítsem az alázatosak szellemét,
és felélesszem a megtörtek szívét.
16 Mert nem örökké perelek, és nem
örökké haragszom, mert a szellem
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előttem megepedne, és a leheletek akiket én teremtettem.
17 Mert a telhetetlenség vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtettem magam és megharagudtam; és ő
elfordulva szíve útjában járt.
18 Útjait láttam, és meggyógyítom őt;
hordozom őt, megvigasztalom őt, és
akik közöttük sírnak,
19 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a
messze és közel valóknak, így szól az
ÚR; én meggyógyítom őt!
20 És a hitetlenek olyanok mint egy
háborgó tenger, amely nem nyughat,
és amelynek vize iszapot és sárt hány
ki.
21 Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!

17
Zsolt
119,36;
Kol 3,5;
1Tim 6,10;

19
Péld 10,31;

21
Ésa 48,22;
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Isten inti a prófétát, hogy az ő tisztsége szerint a nép gonoszságát kikiáltsa, noha ők az Isten nevével kérkednek. Azaz inti, hogy a képmutatókat feddje meg. Mivel a nép a böjtölésével kérkedik,
ezért megmondja a próféta, hogy az Isten
miért nem kedveli az ő böjtjüket. Azt is elmondja, hogy milyen böjt kedves az Isten
előtt, és akik úgy böjtölnek, azoknak szép
ígéreteket tesz.
1 Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint
trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit.
2 Ők engem mindennap keresnek, és
útjaimat kívánják tudni, mintha olyan
nép volna, amely igazságot cselekedett
és Istene törvényét el nem hagyta volna; az igazság törvényét kérdezik tőlem, és az Istenhez menetelben gyönyörködnek.
3 Miért böjtölünk és Te nem nézed,
gyötörjük lelkünket és Te nem tudod?
Íme böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, hogy a vagyonotokat beszedjétek.
4 Íme perrel és versengéssel böjtöltök,
és hogy kezeitekkel kegyetlenül verjetek; nem úgy böjtöltök most, hogy
meghallatsszon szavatok a magasságban.
5 Hát ilyen a böjt amelyet én kedvelek,
és olyan a nap amelyen az ember lelkét gyötri? Vagy ha lehajtja fejét mint
a káka, és zsákot és hamut terít maga

1
Mik 3,8;
Mt 24,31;
Jel 1,10;
Jel 4,1;
2
Ezék 14,7;
Mal 2,17;

4
Dán 10,2;
Dán 10,12;
Jóel 1,14;
Jóel 2,12;
5
Zak 7,5;

Ésaiás 58. 59.
6
3Móz
25,49-53;
Jer
34,8-10;
7
Ezék 18,7;
Ezék 18,16;
Mt 25,35;
Jak
2,15-16;
8
Zsolt 37,6;

11
Zsolt 1,3;

12
Ezék 13,5;
Ezék 22,30;
Ámós 9,11;

alá: ezt nevezed-e böjtnek és az ÚR
előtt kedves napnak?
6 Hát nem ez a böjt amit én választottam: hogy megnyisd a gonoszság bilincseit, az iga köteleit megoldd, és
szabadon bocsásd az elnyomottakat,
és hogy minden igát széttépjetek?
7 Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevidd, ha meztelent
látsz felruházd, és testvéred elől el ne
rejtsd magad?
8 Akkor a te világosságod felhasad
mint a hajnal, és meggyógyulásod
gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az ÚR dicsősége fedez be.
9 Akkor könyörögsz és az ÚR meghallgat, kiáltasz, és Ő azt mondja: Íme itt
vagyok. Ha elveted magatok közül az
igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és
hamisságot beszélni;
10 Ha odaadod lelked az éhezőnek, ha
a meggyötört lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és
homályosságod olyan lesz mint a dél.
11 És szüntelen vezérel téged az ÚR,
megelégíti lelkedet nagy szárazságban
is, és csontjaidat megerősíti, és olyan
leszel mint a megöntözött kert, és mint
vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
12 És megépítik fiaid a régi romokat,
az emberöltők alapzatait felrakod, és
romlás építőjének neveztetsz, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13 Ha megtartóztatod szombaton lábadat és nem űzöd kedvtelésed szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az ÚR szent és dicsőséges
napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem téve, foglalkozást sem találva,
és nem szólsz olyan beszédet, amelyben gyönyörködnél:
14 Akkor téged, aki az ÚRban gyönyörködsz, magas földre viszlek, és
azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az ÚR szája szólt!
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Megmondja a próféta, hogy az izraelitáknak mennyi sok bűnük van, és
az okát is, és fel is sorolja azokat, és az Isten őket meg nem szabadítja. De azért ígéri az Isten a Krisztusban, hogy az ő ellenségeiket megrontja az Ő nevéért és az egy-

házat megszabadítja, azt igéjével és Szent
Szellemével igazgatja.
1 Íme, nem rövidült meg az ÚR keze,
hogy meg ne szabadíthatna, és nem
süketült meg a füle, hogy meg nem
hallgathatna;
2 Hanem a ti vétkeitek választanak el
titeket Istenetektől, és bűneitek rejtették el arcát előttetek, hogy meg nem
hallgat.
3 Mert kezeitek vérrel bemocskolva, és
ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot
szólnak, nyelvetek gonoszt suttog.
4 Nincs aki az igazság mellett szólna,
és nincs aki az igazságért perelne, haszontalanban bíznak és hazugságot
beszélnek, gonoszt fogannak és vétket
szülnek.
5 Vipera tojásait költik ki és pókhálót
szőnek; aki tojásaikból eszik meghal,
akire ráfreccsen is mintha kígyó marná meg.
6 Pókhálóból nem lesz ruha, és senki a
munkájával be nem fedezi magát; cselekedeteik hamisságnak cselekedetei,
és erőszak tette van kezeikben.
7 Lábaik a gonoszra futnak, és sietnek,
hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisság gondolatai, pusztítás és
romlás van ösvényeiken.
8 A békesség útját nem ismerik, és
nincs igazság útjaikban, ösvényeiket
elfordítják, aki azon jár nem ismeri a
békességet.
9 Ezért van távol tőlünk az ítélet, és
nem ér el minket az igazság; várunk
világosságra, és íme sötétség van; várunk fényességre, és íme homályban
járunk!
10 Tapogatjuk mint vakok a falat, és
tapogatunk mint akiknek nincs szemük, megütközünk délben mint alkonyatkor, és sötét helyen vagyunk mint
a halottak.
11 Mindnyájan morgunk mint a medvék, és nyögve nyögünk mint a galambok, várjuk az ítéletet és nem jön, a
szabadulást és távol van tőlünk.
12 Mert sokak előtted gonoszságaink,
és bűneink bizonyságot tesznek ellenünk, mert gonoszságaink velünk
vannak, és vétkeinket ismerjük:
13 Hamisan cselekedtünk és hazudtunk az ÚRnak, és eltávoztunk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és
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Ésa 63,5;

17
Ef 6,13-17;
1Thessz
5,8;

20
Ésa
10,21-22;
Róm 11,26;

elszakadásról, gondoltunk és szóltunk
szívünkből hazug beszédeket.
14 Ezért eltávozott tőlünk az ítélet, és
az igazság messze áll, mivel elesett
az igazság az utcán, és az egyenesség
nem juthat be.
15 Elfogyott az igazság, és aki a gonoszt kerüli azt bolondnak tartják. És
látta ezt az ÚR és nem tetszett neki,
hogy nincs igazság.
16 És látta, hogy nincs egy igaz ember
sem, és álmélkodott, hogy nincs közbenjáró; ezért karjával szabadította meg
őt, és igazságával erősítette meg őt.
17 És felöltötte az igazságot mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején;
felöltötte a bosszúállás ruháit mint köpenyt, és búsulással vette magát körül
mint egy palásttal.
18 A cselekedetek szerint fog megfizetni: haraggal ellenségeinek, büntetéssel
szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek.
19 És félik napnyugattól fogva az ÚR
nevét, és napkelettől az Ő dicsőségét.
Mikor eljön az ellenség mint a folyóvíz, de az ÚR Szelleme elkergeti azt.
20 És eljön Sionnak a megváltó, és
azoknak akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az ÚR.
21 És én velük ilyen szövetséget kötök, szól az ÚR: Szellemem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, amelyeket
szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magod szájából, és magod magjának szájából, így szól az ÚR, mostantól mindörökké!
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A próféta inti az egyházat, hogy az
evangélium világosságát terjes�szék az egész világon. Azután megmutatja, hogy az egyház mennyire megnövekszik a pogányokból. Utoljára, magyarázza az üdvösségről, örök életről és dicsőségről való ígéreteket, amely jó dolgokat az Isten ad majd az egyháznak a Krisztus által.

1 Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az ÚR dicsősége rajtad
feltámadt.
2 Mert íme sötétség borítja a földet, és
éjszaka a népeket, de rajtad feltámad
az ÚR, és dicsősége rajtad meglátszik.
3 És népek jönnek világosságodhoz,
és királyok a neked feltámadt fényességhez.
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4 Emeld fel körös-körül szemeidet és
lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek,
hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek,
és lányaidat ölben hozzák el.
5 Akkor meglátod és örömtől ragyogsz,
és álmélkodik és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger sokasága, és
hozzád jön a népek ereje.
6 A tevék sokasága elborít, Midián és
Éfa tevecsikói mind Sebából jönnek,
aranyat és tömjént hoznak, és az ÚR
dicséreteit hirdetik.
7 Kédár minden juhai hozzád gyűlnek,
Nebajóth kosai neked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és
dicsőségem házát megdicsőítem.
8 Kik ezek akik repülnek mint a felleg,
és mint a galambok dúcaikhoz?
9 Igen, engem várnak a szigetek; és
elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák
fiaidat messziről, és ezüstjüket és aranyukat azokkal együtt, a te URad Istened nevének és Izrael Szentjének,
hogy téged megdicsőített.
10 Az idegenek felépítik kőfalaidat,
és királyaik szolgálnak neked; mivel
haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
11 És nyitva lesznek kapuid szüntelen,
éjjel és nappal be nem záratnak, hogy
behozzák hozzád a népek sokaságát,
és királyaik is bevitetnek.
12 Mert a nép és az ország, amely neked nem szolgál, elvész, és a népek
mindenestől elpusztulnak.
13 A Libanon ékessége hozzád jön, ciprus, platán, sudár cédrus, mind együtt
szenthelyem felékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
14 És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak
lábad talpainál minden megutálóid, és
az ÚR városának neveznek téged, Izrael Szentje Sionjának.
15 Ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt voltál és senki nem ment át rajtad,
örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzedékről nemzedékre.
16 És szopod a pogányok tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod,
hogy én vagyok az ÚR, Megtartód és
Megváltód, Jákob Erős Istene.
17 Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és békes-
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Ésa 29,23;
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séges fejedelmeket adok, és igaz adószedőket.
18 Nem hallatszik többé erőszaktétel
földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicséretet.
19 Nem a nap lesz neked többé nappali világosságod, és fényességül nem a
hold világít neked, hanem az ÚR lesz
neked örök világosságod, és Istened
lesz ékességed,
20 Napod nem megy többé le, és holdad sem fogy el, mert az ÚR lesz neked örök világosságod, és gyászod
napjainak vége szakad.
21 És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké birtokolják, ültetésem
vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22 A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én, az ÚR, a
maga idején siettetem azt.
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6 Ti pedig az ÚR papjainak hívattok,
Istenünk szolgáinak neveztettek; a pogányok gazdagságát eszitek, és azok
dicsőségével dicsekedtek.
7 Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendeznek
örökségükben, mert két részt örökölnek földjükben, örökös örömük lesz.
8 Mert én, az ÚR, szeretem az ítéletet,
gyűlölöm a rablottat az áldozatban; és
igazságban rendelem el cselekedetüket, és örök szövetséget szerzek velük.
9 És ismeretes lesz magjuk a pogányok
közt, és ivadékaik a népek között, akik
látják őket, megismerik őket, hogy ők
az ÚRtól megáldott magok.
10 Örvendezve örvendezek az ÚRban,
örüljön lelkem az én Istenemben, mert
az üdvösség ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem
körül, mint vőlegényt felékesített engem, és mint menyasszonyt, aki felrakja ékességeit.
11 Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, úgy sarjasztja ki az Úr ISTEN az
igazságot és a dicsőséget minden nép
előtt.

Ésaiás a Krisztus nevében szól az
Istentől vett Szent Szellem bőséges
ajándékairól és az Ő hivataláról. Azután
szól az Isten egyházával való kegyelmes jótetteiről, hogy ezek a jótétemények szolgálnak a hívőknek, és ők viszont szolgálnak az
A próféta először az egyházért való
Istennek. Gyalázat helyett dicsőséggel ékebuzgóságát jelenti. Azután szól issíti fel őket. Utoljára, az egyház nevében
mét az egyház ékességeiről, igazságáról,
örömét mutatja ki a próféta.
életéről és dicsőségéről. Utoljára, paran1 Az Úr ISTEN Szelleme van rajtam: csolja Isten az Ő házában álló őrállóknak,
azért kent fel engem az ÚR, hogy a sze- hogy ezeket a jókat nagy buzgósággal hirgényeknek örömöt mondjak; elküldött, dessék, mind a testi jó volttal együtt, amehogy bekössem a megtört szívűeket, lyeket vesznek az Isten jóságából.
hogy a foglyoknak szabadulást hirdes1 Sionért nem hallgatok és Jeruzsásek, és a megkötözötteknek eloldást;
2 Hogy hirdessem az ÚR jókedvének lemért nem nyugszom, míg földerül
esztendejét, és Istenünk bosszúállása mint fényesség az ő igazsága, és szabanapját; megvigasztaljak minden gyá- dulása mint a lámpás tündököl.
2 És meglátják a pogányok igazságoszolót;
3 Hogy adjak Sion gyászolóira ékes- dat, és minden király a dicsőségedet,
séget a hamu helyett, öröm kene- és új nevet adnak neked, amelyet az
tét a gyász helyett, dicsőség palástját ÚR szája nevez meg.
a csüggedt szellem helyett, hogy az 3 És dicsőség koronája leszel az ÚR keigazság fáinak nevezzék őket, az ÚR zében, és királyi fejdísz Istened kezében.
ültetvényének, az én dicsőségemre!
4 És felépítik a régi romokat, az ősi 4 Nem neveznek többé elhagyatottpusztaságokat helyreállítják, és a nak, és földedet sem nevezik többé
puszta városokat megújítják, és a régi pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez
nemzetségek pusztaságait.
5 És ott állnak az idegenek, és legelte- adott, mert az ÚR gyönyörködik bentik juhaitokat, és a jövevények szántói- ned, és földedet férjhez adják.
5 Mert ahogy elveszi a legény a szütok és vincelléreitek lesznek.
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zet, úgy vesznek feleségül téged fiaid,
és ahogyan örül a vőlegény a menyasszonynak, úgy fog neked örülni Istened.
6 Kőfalaidra Jeruzsálem, őrzőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti akik az ÚRról
megemlékeztek, ne hallgassatok!
7 És ne hagyjatok nyugtot neki, míg
megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
8 Megesküdött az ÚR jobbjára és erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, és idegenek nem isszák mustodat, amelyért
munkálkodtál,
9 Hanem a betakarítók eszik azt meg,
és dicsérik az URat, és a betakarítók
isszák meg azt szentségem udvaraiban.
10 Menjetek át, menjetek át a kapukon,
készítsétek a nép útját, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket,
emeljetek zászlót a népek fölé.
11 Íme az ÚR hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion lányának,
íme eljött Szabadítód, íme jutalma vele
van, és cselekedete Őelőtte!
12 És hívják őket szent népnek, az ÚR
megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.
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A próféta Isten bosszúállását jelenti
ellenségein. Azután megemlékszik
az Isten kegyelmességéről, amit Izrael népével tett. Szól a nép hálátlanságáról és arról, hogy Isten mégis jót tett velük. Utoljára, könyörög a próféta Istennek, hogy tegyen jót népével az Ő kegyelmességéből.

2
Jel 19,13;

4
Ésa 61,2;

1 Ki ez aki jön Edomból, vörös ruhákban Bocrából, aki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, aki
igazságban szólok, elegendő vagyok a
megtartásra.
2 Miért vörös öltözeted, és ruháid mint
a bornyomó ruhái?
3 Egyedül tapostam a prést, és a népek
közül nem volt velem senki, és megtapostam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így feccsent
vérük ruháimra, és egész öltözetemet
bekevertem.
4 Mert bosszúállás napja volt szívemben, és eljött az enyéim megszabadításának esztendeje.
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5 Körültekintettem és nem volt segítő,
és álmélkodtam, hogy nem volt gyámolító; karom szerzett nekem szabadulást, és haragom segített engem!
6 És megtaposom a népeket haragomban, és megrészegítem őket búsulásomban, és földhöz verem erősségüket!
7 Az ÚR kegyelméről emlékezem, és
dicsérem az URat egészen úgy, ahogy
velünk cselekedett az ÚR; az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.
8 És Ő mondta: Bizony az én népem
ők, fiak akik nem hazudnak; azért lett
nekik megtartójuk.
9 Minden szenvedésüket Ő is szenvedte, és arcának Angyala megszabadította őket, szerelméből és kegyelméből
váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban.
10 Ők pedig engedetlenek voltak és
megharagították Szent Szellemét,
ezért Ő ellenségükké lett, hadakozott
ellenük.
11 És megemlékezett a régi időkről,
Mózesről, az Ő népéről: hol van aki kihozta őket a tengerből nyájának pásztorával? hol van aki bele adta az Ő
Szent Szellemét?
12 Aki vezérelte őket Mózes jobbja által, az Ő dicsőséges karjával, aki a vizeket kettéválasztotta előttük, hogy
magának örök nevet szerezzen?
13 Aki járatta őket mélységekben, mint
a lovat a síkon, és meg nem botlottak!
14 Mint a barmot, amely völgybe
száll alá, nyugodalomba vitte őket az
ÚR Szelleme: így vezérelted népedet,
hogy magadnak dicső nevet szerezz!
15 Tekints le az égből, és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol
van buzgó szerelmed és hatalmad? a
Te irgalmasságaid és kegyelmességeid sokasága megtartóztatják magukat
tőlem!
16 Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem ismer minket, és Izrael
nem ismer minket; URam, Te vagy a
mi Atyánk, Megváltónk, öröktől fogva
van a Te neved.
17 Miért engedtél eltévelyedni minket
útjaidról, óh URam! miért keményítetted meg szívünket, hogy ne féljünk té-
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Zsolt
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10 Szentséged városai pusztává lettek, Sion pusztává lett, Jeruzsálem kietlenné.
11 Szentségünk és ékességünk házát,
ahol atyáink dicsértek téged, tűz perzselte föl, és elpusztult minden amiben
gyönyörködtünk.
12 Hát megtartóztatod-e magad mind
emellett is, URam; hallgatsz-e és naEbben a részben is Ésaiás, akár az gyon gyötörsz-e minket?
előző részben is, nagyon buzgón köEbben a részben Isten felel a prófényörög Istennek, hogy az Ő jelenvalóságát
tának, és először azt mondja el, hogy
mutassa meg népének, mint ahogy régen, a
Sinai hegyen magát megmutatta. Ezután a a pogány népekből szerez magának egyhánép nevében vallást tesz bűneikről és nyo- zat. Azután panaszkodik népe engedetlenmorúságukról. Könyörög, hogy cselekedjen ségeiről, és sok egyéb gonoszságukról, akiket büntetéssel fenyeget, és a maradék hívele kegyelmesen.
vők megtartásáról ígéretet tesz. Azután is1 Bárcsak kiszakítanád az egeket és le- mét az istentelenek veszedelméről tesz biszállnál, elolvadnának előtted a he- zonyságot, és a hívőket szent ígéretekkel
vigasztalja.
gyek;
2 Mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a vizet a tűz felforralja; hogy neved ellen- 1 Hagytam magam megkeresni azokségeidnek megjelentsd, hogy reszkes- tól akik nem is kérdeztek; megtaláltattam magam azokkal akik nem is keressenek előtted a népek;
3 Hogy rettenetes dolgokat cselekedj, tek. Ezt mondtam: Itt vagyok, itt vaamiket nem vártunk; leszálltál és elol- gyok, a népnek, amely nem nevemről
neveztetett.
vadtak előtted a hegyek.
4 Hiszen öröktől fogva nem hallottak 2 Kiterjesztettem kezeimet egész naés fülükbe sem jutott, szem nem látott pon a lázadó nép után, amely nem jó
más Istent rajtad kívül, aki így cselek- úton jár, követve saját gondolataikat;
3 A nép után, amely szüntelenül szemszik azzal aki Őt várja.
5 Elé mész az örülőnek és az igazságot től szembe ingerel engem, kertekben
cselekedőnek, akik útjaidban rólad em- áldozik és téglákon szerez jóillatot,
lékeznek! Íme, Te felgerjedtél, mert mi 4 Mely a sírokhoz ül, és a barlangokvétkeztünk; ha szüntelen a Te útjaidban ban hál, a disznóhúst eszi, és fertelmes
maradtunk volna, megtartattunk volna! leves van tálaiban,
6 De mi mindnyájan olyanok voltunk 5 Mely ezt mondja: Maradj otthon, ne
mint a tisztátalan, és mint megfertőz- jöjj hozzám, mert szentebb vagyok nátetett ruha minden mi igazságaink, és lad; e nép füst az orromban és szünteelhervadtunk mint a falomb mindnyá- len égő tűz.
jan, és álnokságaink mint a szél hord- 6 Íme, felíratott előttem: nem hallgatok, csak ha előbb megfizetek, megfitak el bennünket!
7 És nincs senki aki segítségül hívná zetek keblükben:
a nevedet, aki felindulna és beléd fo- 7 Vétkeitekért és atyáitok vétkeiért
gózna, mikor elrejtetted tőlünk arco- mind együtt, szól az ÚR, akik hegyedat, és álnokságainkban megolvasz- ken tettek jóillatot és halmokon csúfoltak meg engem, azért előbbi cseleketottál minket.
8 Most pedig URam, Atyánk vagy Te, deteiket megfizetem keblükbe.
mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, 8 Így szól az ÚR: Mint amikor musés kezed munkája vagyunk mi mind- tot lelnek a fürtben, ezt mondják: ne
veszítsd el, mert áldás van benne, így
nyájan.
9 Ne haragudj túlzottan URam, és cselekszem szolgáimért, és nem veszsoha ne emlékezz meg álnokságaink- tem el őket mind!
ról; íme lásd, kérünk, mindnyájan a Te 9 És nevelek Jákobból magot, és
Júdából aki hegyeimnek örököse lenéped vagyunk.
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ged? Térj meg szolgáidért, örökséged
nemzetségeiért!
18 Kevés ideig birtokolta szentséged
népe földjét, ellenségeink megtaposták
szenthelyedet.
19 Olyanok lettünk mint akiken kezdettől fogva nem uralkodtál, akik nem
a Te nevedről neveztetnek.
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gyen, és bírják azt választottaim, és
szolgáim lakjanak ott!
10 És Sáron nyájak legelőjévé lesz, és
Akor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, aki engem keresett.
11 Ti pedig akik az URat elhagytátok,
akik szent hegyemről elfeledkeztetek,
ti akik az ég seregének asztalt készítetek és a csillagoknak italáldozatot töltötök,
12 Titeket én a kard alá számlállak, és
mindnyájan leborultok megöletésre,
mert hívtalak és nem feleltetek, szóltam és nem hallottátok: a gonoszt cselekedtétek szemeim előtt, és amit nem
szerettem, azt választottátok.
13 Azért így szól az Úr ISTEN: Íme
szolgáim esznek, ti pedig éheztek, íme
szolgáim isznak, ti pedig szomjaztok,
íme szolgáim örvendeznek, de ti megszégyenültök!
14 Íme szolgáim vigadnak szívük boldogságában, és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában, és megtört szellemmel jajgatni fogtok;
15 És átokként hagyjátok itt neveteket
az én választottaimnak, és megöl titeket az Úr ISTEN, és szolgáit más névvel nevezi,
16 Hogy aki magát áldja e földön, áldja magát az igaz Istenben, és aki esküszik e földön, esküdjön az igaz Istenre, mert a régi nyomorúságok elfeledve, és mert szemeim elől elrejtve.
17 Mert íme, új egeket és új földet teremtek, és a régieket még csak meg
sem említik, még csak észbe sem jutnak;
18 Hanem örüljetek és örvendjetek
azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert íme, Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
19 És vigadok Jeruzsálemben, és örvendek népem fölött, és nem hallatszik többé abban siralom és kiáltás
szava!
20 Nem lesz ott többé csupán néhány
napot ért gyermek, sem vénember aki
napjait be nem töltötte volna, mert az
ifjú száz esztendős korában hal meg,
és a bűnöst száz esztendős korában átkozzák meg.
21 Házakat építenek és laknak bennük, és szőlőket ültetnek és eszik azok
gyümölcsét.
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22 Nem úgy építenek, hogy más lakjon benne; nem úgy ültetnek, hogy
más egye a gyümölcsöt, mert mint a
fáknak, olyan hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
23 Nem fáradnak hiába, nem nemzenek veszedelemre, mert az ÚR áldottainak magjai lesznek, és gyermekeik
velük együtt.
24 És mielőtt kiáltanának, én meghallgatom, ők még beszélnek, és én már
meghallom.
25 A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán mint az ökör szalmát
eszik, és a kígyónak por lesz a kenyere.
Nem ártanak és nem pusztítanak sehol
szentségem hegyén; így szól az ÚR.
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Isten megveti a képmutatók szenteskedését, és azt mondja, hogy az alázatos szívűekben lakik. Ezután az egyházat
a képmutatók kevélysége ellen bátorítja, és
az egyház megnövekedését ígéri. A zsidókat is és a pogányokat is örömre inti. Ígéri, hogy a hitetleneket elveszti, a pogányokat az egyházba és az Ő tiszteletének megtartására hívja. Az egyház ellenségein diadalt vesz és lerontja azokat.
1 Így szól az ÚR: A menny nekem ülőszékem, és a föld lábaim zsámolya: milyen ház az, amelyet építeni akartok
nekem, és milyen az én nyugalmam
helye?
2 Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az
ÚR. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtört szellemű, és aki beszédemet rettegi.
3 Aki bikát öl, mintha embert ölne; aki
juhval áldozik, mintha ebet ölne; aki
ételáldozattal jön, mintha disznóvért
hozna elém; aki tömjént gyújt, mintha
a bálványt ajándékozná meg! Ezeket
választották ezek az ő útjaikban, és lelkük az ő utálatosságaikat szerette.
4 Úgy választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájuk hozom amitől félnek;
mivel hívtam és senki nem felelt, szóltam és nem hallották, és a gonoszt cselekedték szemeim előtt, és amit nem
szerettem azt választották.
5 Halljátok az ÚR beszédét, akik rettegtek az Ő beszédére: így szólnak
testvéreitek akik titeket gyűlölnek,
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nevemért eltaszítanak: Dicsőítsék az
URat! De mikor megjelenik a ti örömötökre, ezek megszégyenülnek.
6 Háborúság szava a városból, a templomból, az ÚR szava, aki megfizet ellenségeinek.
7 Mielőtt vajúdott volna, szült, mielőtt
fájdalom jött rá, fiút hozott világra.
8 Ki hallott olyat mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Vagy egy nap teremtetett a föld, és egy nemzet egyszerre
születik? mert vajúdott és meg is szülte Sion az ő fiait!
9 Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szülést? szól az ÚR,
vagy én, aki azt művelem, hogy szüljenek, bezárjam-e a méhet? így szól Istened.
10 Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendezzetek abban mind, akik őt szeretitek; vigadjatok vele örvendezéssel
mindnyájan, akik gyászoltatok miatta!
11 Hogy szopjatok és megelégedjetek
megvigasztaltatásának emlőjén, hogy
igyatok és örvendjetek dicsőségének
fényességében.
12 Mert így szól az ÚR: Íme kiterjesztem rá a békességet mint egy folyóvizet, és mint kiáradt patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak
hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket.
13 Mint férfit akit anyja vigasztal, úgy
vigasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vigasztalást!
14 Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok mint a zöld fű virágzanak, és
megismerik az ÚR kezét az Ő szolgáin,
és haragját ellenségei fölött.
15 Mert íme az ÚR eljön tűzben, és
mint forgószél az Ő szekerei, hogy
megfizesse búsulásában az Ő haragját,
és megfeddését sebesen égő lánggal.

16 Mert az ÚR tűzzel ítél és kardjával
minden hústestet, és sokan lesznek az
ÚRtól megöltek.
17 Akik magukat megszentelik és
mossák a bálványkertekért, egy fa mögött középen; akik disznóhúst esznek és utálatosságot mint az egér húsát, együtt pusztulnak el mind, mondja az ÚR.
18 És én cselekedeteiteket és gondolataitokat tudom! Eljön az idő, hogy minden népet és nyelvet egybegyűjtsek, és
eljönnek és meglátják az én dicsőségemet.
19 És jelet teszek köztük, és küldök közülük megszabadultakat a népekhez,
Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz; a messze
szigetekre, amelyek nem hallottak rólam, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a pogányok között.
20 És elhozzák minden testvéreiteket minden nép közül ajándékul az
ÚRnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségem hegyére Jeruzsálembe, így szól az
ÚR, ahogyan Izrael fiai hozzák az ajándékot tiszta edényben az ÚR házába.
21 És azok közül is választok papokat,
lévitákat, így szól az ÚR.
22 Mert mint az új egek és az új föld,
amelyeket én teremtek, megállnak
előttem, szól az ÚR, úgy áll meg a ti
magotok és nevetek;
23 És akkor hónapról hónapra és
szombatról szombatra eljön minden
hústest, hogy engem imádjon, szól az
ÚR.
24 És kimenve látni fogják azoknak
holttesteit akik vétkeztek ellenem,
mert az ő férgük meg nem hal és tüzük
el nem alszik, és minden hústest előtt
gyalázatosak lesznek.
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Jeremiás 1. 2.

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Jeremiás próféta, a próféták tisztsége szerint, idejében igen megfeddi a gonoszságot, és
hirdeti az Isten rettenetes ítéletét és büntetését, ami nem sokkal később be is következett.
Másfelől a hívőket a Messiásról tett ígéretekkel és az ő ellenségeik veszedelmével vigasztalja. Végül történeteket és megtörtént dolgokat ír le a zsidókról az ő jövendölésének bizonyítására. Jeremiás 34 évig prófétált a zsidóknak Júdeában és Egyiptomban.

1

Jeremiás ebben a részben leírja az ő
nemzetségét, prófétálásának idejét, elhívását és a saját mentését. Majd az ismételten való elhívását, Isten parancsolatával, ígéretekkel és a prófétáláshoz szükséges jelekkel. Végül a zsidók veszedelméről való prófécia lényegét, az ő tisztségében
való megerősítését írja le a zsidók ellen.
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1 Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anatótban, Benjámin földjén lakó papok közül volt;
2 Akihez szólt az ÚR Jósiásnak, az
Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében;
3 Továbbá Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami
az ötödik hónapban volt;
4 Szólt pedig az ÚR nekem, ezt mondva:
5 Mielőtt az anyaméhben formáltalak,
már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.
6 És mondtam: Ah, ah Uram ISTEN!
Íme én nem tudok beszélni, hiszen
gyermek vagyok én!
7 Az ÚR pedig mondta nekem: Ne
mondd: Gyermek vagyok én, hanem
valamire küldelek téged, menj el, és
valamiket parancsolok neked, mondd
meg.
8 Ne félj tőlük, mert én veled vagyok,
hogy megszabadítsalak téged! mondta az ÚR.
9 És kinyújtotta az ÚR az Ő kezét és
megérintette a számat, és mondta nekem az ÚR: Íme az én igéimet adom
a te szádba!
10 Lásd, én e mai napon népek fölé és
országok fölé rendellek téged, hogy
gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs
és plántálj!
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11 Szólt továbbá nekem az ÚR, ezt
mondva: Mit látsz Jeremiás? És mondtam: Mandulavesszőt látok.
12 És mondta nekem az ÚR: Jól láttad,
mert gondom van az én igémre, hogy
beteljesítsem azt.
13 És másodszor is szólt hozzám az
ÚR, ezt mondva: Mit látsz? És feleltem: Forró fazekat látok, és a szája pedig észak felől van.
14 És mondta nekem az ÚR: Észak felől támad a veszedelem e föld minden
lakosára.
15 Mert íme összegyűjtöm az északi
országok minden nemzetségét, mondja az ÚR, és eljönnek, és ki-ki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui
előtt, és körös-körül minden kerítése
ellen, és Júda minden városa ellen.
16 És kimondom felettük ítéleteimet az
ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik
munkáját imádták.
17 Te azért övezd fel derekadat és kelj
fel, és mondd meg nekik mindazt amit
én parancsolok neked; meg ne riadj tőlük, hogy el ne veszítselek téged előttük!
18 Mert íme én ma téged erős várossá tettelek, vasoszloppá és ércbástyává
mind az egész földön, Júda királyai ellen, fejedelmei ellen, papjai ellen és a
föld népe ellen.
19 Viaskodni fognak ugyan ellened, de
nem győznek le téged, mert én veled
vagyok, azt mondja az ÚR, hogy megszabadítsalak téged.

2

Ebben a részben felsorolja a próféta az
Istennek a zsidókhoz való jótéteményeit, feddi a papokat és a prófétákat, akik az
Istent megvetették, és a zsidókat, akik az
ő bűneiket nem ismerik el. Bebizonyítja,
hogy bűnösök, és ezért veszedelemmel fenyegeti őket.
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1 Majd szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
2 Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe,
ezt mondva: Ezt mondja az ÚR: Emlékezem a kegyelemről mellyel hozzád
voltam ifjúságodban, milyen szeretettel voltam mikor eljegyeztelek téged
magamnak, amikor követtél engem a
pusztában, a be nem vetett földön.
3 Szent volt Izrael az ÚRnak, az Ő gabonájának zsengéje; akik emésztették
őt, mind vétkeztek, veszedelem támad
rájuk, azt mondja az ÚR.
4 Halljátok meg az ÚR szavát, Jákob
háza és Izrael házának minden családja.
5 Így szól az ÚR: Micsoda hamisságot
találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem és hazugság után
jártak, és hiábavalókká lettek?
6 Még csak azt sem mondták: Hol van
az ÚR, aki felhozott minket Egyiptom
földjéről, aki átvitt minket a pusztán,
a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földjén,
amelyen nem vonult át ember, és ahol
ember nem lakott?
7 És bevittelek titeket a bőség földjébe,
hogy annak gyümölcseivel és javaival
éljetek; és bementetek és megfertőztétek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tettétek.
8 A papok nem mondták: Hol van az
ÚR? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hitetlenül elszakadtak tőlem, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és a bálványokat követték.
9 Azért még perbe szállok veletek,
mondja az ÚR, és perelni fogok fiaitok
fiaival is!
10 Menjetek csak át a Kittim szigeteire
és lássátok meg; és küldjetek Kédárba
is és szorgalmasan vizsgálódjatok, és
lássátok meg, ha volt-e ott ehhez hasonló?
11 Ha cserélt-e valamely nemzet isteneket? noha azok nem istenek. Az én
népem pedig bálványra változtatta az
ő dicsőségét!
12 Álmélkodjatok ezen egek, és rémüljetek meg, erősen száradjatok meg, azt
mondja az ÚR.
13 Mert két gonoszságot követett el
az én népem: Elhagytak engem, az élő
kútfejet, és kutakat ástak maguknak;

beomlott kutakat, amelyekben nincs
víz.
14 Rab-e Izrael, vagy házi szolga-e ő?
Miért lett prédává?
15 Oroszlánok ordítottak rá, megeresztették hangjukat és elpusztították földjét; városai megégettek, lakatlanok.
16 Nóf és Tahpan fiai is betörik fejedet.
17 Vajon nem te szerezted-e ezt magadnak? Elhagytad a te URadat Istenedet amikor vezérelt téged az úton!
18 Most is mi dolgod van neked Egyiptom útjával? Hogy Nílus-vizet igyál?
Vagy mi dolgod van neked Assur útjával? Hogy a folyam vizét igyad?
19 A magad gonoszsága tanítson meg
téged, és a te elszakadásaid büntessenek meg téged. Tudd meg hát és lásd
meg: milyen gonosz és keserű dolog,
hogy elhagytad a te URadat Istenedet,
és hogy nem félsz engem, ezt mondja a
Seregek URa Istene.
20 Bizony régen széttörtem az igádat
és letéptem köteleidet, és azt mondtad:
Nem szolgálok idegen istennek; mindamellett minden magas halmon és
minden lombos fa alatt bujkáltál mint
egy parázna.
21 Pedig úgy plántáltalak el téged
mint nemes szőlővesszőt, mindenestől
hűséges magot: hogyan változtál hát
nekem idegen szőlővesszővé?
22 Még ha lúgban mosakodnál is, vagy
szappannal fehérítenéd is magad, álnokságod feljegyezve marad előttem,
mondja az Úr ISTEN.
23 Hogyan mondhatnád: Nem undoríttattam meg, nem jártam a Baálok
után?! Lásd meg útjaidat a völgyben,
gondold meg mit cselekedtél! Gyors
lábú kancateve, amely ide-oda futkos
útjain.
24 Pusztához szokott nőstény vadszamár, amely kívánsága szerint szabadon jár a széllel. Gerjedelmét kicsoda csillapíthatja le? Senki ne fárassza
magát aki ezt keresi, megtalálja ezt a
maga hónapjában.
25 Ne meztelenítsd le a lábad, és oltalmazd torkod a szomjúságtól! És te
azt mondod: Kétségbe estem, nem lehet! mert idegeneket szeretek és utánuk járok.
26 Ahogyan megszégyenül a tolvaj ha
rajtakapják, úgy szégyenül meg Izra727
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el háza: ő maga, királyai, fejedelmei,
papjai és prófétái,
27 Akik azt mondják a fának: Te vagy
az én atyám! a kőnek pedig: Te szültél engem! Mert háttal fordulnak felém
és nem arccal, de nyomorúságuk idején azt mondják: Kelj föl és szabadíts
meg minket!
28 De hol vannak a te isteneid, amelyeket magadnak készítettél? Keljenek fel,
ha megszabadíthatnak téged nyomorúságod idején; hiszen annyi istened
volt, óh Júda, ahány városod!
29 Miért pereltek velem? Mindnyájan elszakadtatok tőlem, azt mondja
az ÚR.
30 Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk; fegyveretek úgy
emésztette prófétáitokat mint pusztító
oroszlán.
31 Óh te nemzetség, vegyétek eszetekbe az ÚR szavát: Puszta voltam én Izraelnek, vagy a sötétség földje? Miért
mondta az én népem: Szabadok vagyunk, többé nem megyünk hozzád!
32 Vajon elfelejtkezik-e a lány az ő ékszereiről, a menyasszony az ő nyakláncairól? Az én népem pedig számtalan napon elfelejtett engem!
33 Mit szépítetted az utadat, holott
szeretőid után jársz? Azért még a gonoszokat is megtanítottad a te útjaidra!
34 Még ruháid szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem
azért, mert betörésen kaptad őket, hanem mindezek felett!
35 És azt mondod: Bizonyára ártatlan
vagyok, csak az ő haragja forduljon el
tőlem! Íme én törvénybe szállok veled,
mivelhogy azt mondod: Nem vétkeztem!
36 Mit futkosol annyira, gyakran változtatva utadat? Egyiptom miatt is
megszégyenülsz, ahogy Assur miatt
megszégyenültél.
37 Még ettől is elszakadsz, és kezeid
fejedre kulcsolod, mert utálja az ÚR a te
bizalmasaidat, és nem leszel velük szerencsés.

3

Ebben a részben Isten a próféta által
megveti népét a bálványokkal való paráználkodás miatt, megtérésre int, és előad egy bizonyos módot, amelyben az Isten
előtt a bűneikről vallást tehetnek, és a bocsánatát kérhetik.
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1 Ezt mondva: Ha a férfi elhagyja a feleségét, és az elhagyva őt más férfihoz
megy: vajon az előbbi férje visszaveszi-e
többé magához? Nem lenne az a föld
fertelmesen megfertőztetve? Te pedig
sok szeretővel paráználkodtál, mégis
térj hozzám, mondja az ÚR.
2 Emeld fel szemeidet a magas hegyekre, és lásd meg: hol nem paráználkodtál? leültél nekik az utakon, mint
az arab a pusztában, és megfertőzted
a földet paráznaságaiddal és gonoszságoddal.
3 És jóllehet nem adatott eső, és nem
volt tavaszi eső: mégis arcod a parázna
asszonyéhoz volt hasonló, nem akartad ismerni a szégyent.
4 Vajon csak most nem kiáltod-e nekem: Atyám! Ifjúságomnak Te vagy
vezére.
5 Mindörökké haragszik-e, mindvégig
megtartja-e a haragot? Íme ezt mondod, de cselekszed a gonoszságokat
ahogy tőled telik.
6 És Jósiás király napjaiban mondta
nekem az ÚR: Láttad-e amit az elfordult Izrael cselekedett? Elment minden magas hegyre és minden zöldellő
fa alá, és ott paráználkodott.
7 És mondtam, miután mindezt megcselekedte: Térj vissza hozzám! de
nem tért vissza. És látta ezt az ő hitszegő húga, a Júda.
8 És láttam, hogy mikor mindazokért az okokért, mellyel a tőlem elszakadt Izrael paráználkodott, elhagytam
és adtam neki elválásról való levelet:
mégsem félt az ő hitetlen húga, a Júda,
hanem elment és ő is paráználkodott.
9 És az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet, mert kővel és fával
paráználkodott.
10 És mindezek után sem tért vissza
hozzám az ő hitetlen húga, a Júda, az
ő tiszta szíve szerint, hanem csak képmutatással, azt mondja az ÚR.
11 És mondta nekem az ÚR: Jobban
megigazítja magát az elszakadt Izrael,
mint a hitetlen Júda.
12 Menj el és kiáltsd e szavakat észak
felé, és mondd: Térj vissza elszakadt
Izrael, ezt mondja az ÚR, és elveszem
az én haragomat rólatok, mert kegyelmes vagyok, ezt mondja az ÚR, nem
haragszom mindörökké.
13 Csakhogy ismerd el a te hamisságo-
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dat, hogy hűtlenné lettél a te URadhoz
Istenedhez, és szertefutottál útjaidon,
az idegenekhez adtad magad mindenféle zöldellő fa alatt, és az én szavamat
nem fogadtátok, ezt mondja az ÚR.
14 Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt
mondja az ÚR, mert nektek férjetekké
lettem és magamhoz veszlek titeket,
egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba.
15 És szívem szerint való pásztorokat
adok nektek, és tudománnyal és értelemmel legeltetnek.
16 És ha majd megsokasodtok és megszaporodtok a földön azokban a napokban, azt mondja az ÚR, nem mondják többé: Az ÚR szövetségének ládája! Szívére se veszi senki, rá se gondolnak, meg sem látogatják, és nem készítik el újra.
17 Abban az időben Jeruzsálemet az
ÚR királyi székének hívják majd, és
minden nemzet oda gyülekezik az ÚR
nevében Jeruzsálembe, és nem követik
többé gonosz szívük akaratát.
18 Azokban a napokban Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak.
19 Azt mondtam ugyanis: Hogyan tegyelek téged a fiak közé, és adjam neked a kívánatos földet, a pogányok seregének drága örökségét? És azt végeztem: Hívj engem atyámnak, és el
ne szakadj tőlem!
20 Bizony ahogyan hitetlenül elhagyja az asszony az ő férjét: úgy cselekedtetek hitetlenül velem Izrael háza, azt
mondja az ÚR.
21 Szó hallatszik a magas helyeken, Izrael fiainak sírása és könyörgése, mert
elfordították útjukat, elfelejtkeztek az
ő URukról Istenükről.
22 Térjetek vissza szófogadatlan fiak,
és meggyógyítom a ti engedetlenségeiteket! Íme mi hozzád járulunk, mert te
vagy a mi URunk Istenünk!
23 Bizony megcsalattattunk a halmoktól és a hegyek sokaságaitól; bizony az
ÚRban, a mi Istenünkben van Izrael
megmaradása!
24 És ez a gyalázatosság emésztette a
mi atyáink munkáját gyermekségünk
óta: juhaikat, barmaikat, fiaikat és lányaikat!

25 Szégyenünkben hevertünk és elborított minket a mi gyalázatunk, mert
vétkeztünk a mi URunk Istenünk ellen: mi és a mi atyáink gyermekségünk
óta, mind e mai napig, és nem engedtünk a mi URunk Istenünk szavának.

4

Ebben a részben Isten bocsánatot ígér a
megtérő jeruzsálemieknek, az engedetleneknek pedig akik nem akarnak megtérni, veszedelemmel fenyegeti, akiket mégis megtérésre int. Siratja a próféta a nép
vesztét.

1 Ha megtérsz Izrael, ezt mondja az
ÚR, hozzám térj, és ha eltávolítod előlem utálatosságaidat és nem bujdosol,
2 És így esküszöl: Él az ÚR! tökéletességben, ítéletben és igazságban: akkor
Őbenne áldják magukat a nemzetek,
és benne dicsekednek.
3 Mert ezt mondja az ÚR Júda
férfiainak és a jeruzsálembelieknek:
Szántsatok magatoknak új ugart, és ne
vessetek tövisek közé!
4 Metéljétek magatokat körül az
ÚRnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom mint a tűz, és olthatatlanul ne égjen cselekedeteitek gonoszsága miatt.
5 Adjátok hírül Júdában, és hallassátok
Jeruzsálemben és mondjátok, és kürtöljetek a földön, kiáltsatok, gyűljetek
egybe és mondjátok: Gyűljetek össze,
és menjünk be az erősített városokba!
6 Emeljetek zászlót a Sion felé; fussatok, meg ne álljatok, mert veszedelmet
hozok észak felől és nagy romlást!
7 Felkelt az oroszlán a tanyájából, és a
népek pusztítója elindult, kijött helyéből, hogy elpusztítsa a földedet; városaid lerontatnak, lakatlanná lesznek.
8 Öltözzetek azért zsákba, sírjatok és
jajgassatok, mert az ÚR haragjának
tüze nem távozott el rólunk!
9 Azon a napon pedig, azt mondja az
ÚR, elvész a király bátorsága és a főemberek bátorsága, és a papok elálmélkodnak, és a próféták elcsodálkoznak.
10 És akkor ezt mondom: Óh, Uram ISTEN! Bizony igen megcsaltad ezt a népet, és Jeruzsálemet, ezt mondva: Békességetek lesz! holott a szablya lelkünkig hatott.
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11 Abban az időben azt mondják e
népnek és Jeruzsálemnek: Szárasztó
szél jön a magas helyekről a pusztában, az én népem lányának útján; nem
szóráshoz és nem tisztításhoz való!
12 Ezeknél erősebb szél jön onnan
rám; akkor én is ítéletet mondok nekik.
13 Íme mint a felhő, úgy jön fel, és szekerei olyanok mint a szélvész, lovai
gyorsabbak a sasoknál. Jaj nekünk,
mert elvesztünk!
14 Jeruzsálem, tisztítsd meg szíved a
gonoszságtól, hogy megtartass! Meddig maradnak még benned a te bűnös
gondolataid?
15 Mert hírmondó hirdeti Dán felől,
és hirdeti a veszedelmet Efraim hegyén is.
16 Mondjátok meg a nemzeteknek; hirdessétek Jeruzsálem ellen: Őrzők jönnek messze földről, és kiáltoznak Júda
városai ellen.
17 Mint a mező őrzői, úgy lesznek ellene körös-körül, mert felbosszantott engem, azt mondja az ÚR.
18 A te utad és a te cselekedeteid szerezték ezeket neked, ez a gonoszságod
bizony keserű, bizony egész a szívedig
hatott!
19 Óh a belsőm, a belsőm és az én szívemnek rekeszei! Háborog a szívem,
nem hallgathatok! Hiszen hallottad én
lelkem a kürt szavát, a harci riadót!
20 Vészre vészt jelentenek; bizony elpusztul az egész föld, nagy hamarsággal elpusztulnak az én sátraim, kárpitjaim egy pillantás alatt!
21 Meddig látok még hadi zászlót, és
hallom a kürt szavát?
22 Bizony bolond az én népem: nem
ismernek engem, balgatag fiak ők, és
nem értelmesek! Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok!
23 Nézek a földre, de íme ékesség nélküli és puszta; és az égre, de nincs világossága!
24 Nézek a hegyekre is, íme reszketnek, és a halmok mind ingadoznak!
25 Nézek és íme egy ember sincs; és az
ég madarai is mind elmenekültek.
26 Nézek, és íme a bőven termő föld
pusztává lett, és minden városa összeomlott az ÚR miatt, az Ő haragja miatt!
27 Bizony ezt mondja az ÚR: Pusztasággá lesz az egész föld, de nem akkor
lesz vége!
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28 Azért gyászol a föld és homályosodik el odafenn az ég, mert szóltam,
határoztam, és meg nem bántam és el
nem térek attól.
29 A lovasok és az íjászok kiáltozása elől elfut minden városbeli, elrejtőznek a sűrűségekbe, és felmásznak
a sziklákra: minden város elhagyottá
lett, és egyetlen ember sem lakik azokban.
30 És te, elpusztuló, mit cselekszel akkor? Aki skarlátba öltözöl,
aranyékszerekkel ékesíted magad, és
festékkel mázolod is ki szemeidet: hiába szépítgeted magad! Megvetnek téged a szeretőid, keresik az életedet.
31 Mert mintha vajúdó asszony szavát hallanám, mint egy először szülő sikoltozását, olyan Sion lányának
hangja: nyög, csapkodja kezeit: Jaj nekem! mert elfogyatkozott lelkem a
megölettekért.

5

Azt mondja ebben a részben, hogy sehol
nincs a zsidók országában még csak egy
igaz és istenfélő ember sem, sem a fejedelmek, sem a közösség rendjében, akikért az
Isten megkegyelmezne nekik. Ezért a sok
bűnöket felsorolja megmutatva, hogy méltán büntetnek az idegen ellenséggel, akiknek kegyetlenségét is megírja.
1 Járjátok be Jeruzsálem utcáit és lássátok meg most, és vegyétek eszetekbe és tudakozzátok meg annak piacain, ha találtok-e egy embert, ha van-e
valaki aki igaz ítéletet tesz, igazságot
szerető, és én megbocsátok neki!
2 Még ha azt mondják is: Él az ÚR! bizony hamisan esküsznek!
3 URam! a Te szemeid nem a tökéletességre néznek? Megverted őket, de nem
bánkódtak; megemésztetted őket, de
nem akarják felvenni a dorgálást; arcaik keményebbekké lettek a kősziklánál, nem akartak megtérni.
4 Én pedig ezt mondtam: Bizony szerencsétlenek ezek; bolondok, mert
nem ismerik az ÚR útját, Istenük ítéletét!
5 Elmegyek azért a főemberekhez, és
beszélek velük, hiszen ők ismerik az
ÚR útját, Istenük ítéletét! De azok is
mindnyájan összetörték az igát, és letépték a köteleket!
6 Azért széttépi őket az oroszlán az er-
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dőből, elpusztítja őket a puszták farkasa, párduc ólálkodik városaik körül, valaki kijön azokból, szétszaggatja, mert megsokasodtak a bűneik, és elhatalmasodtak a hitszegéseik.
7 Óh, miért bocsátanék meg neked?
Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek akik nem istenek, noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak és
tolongtak a parázna házába.
8 Mint a hizlalt lovak, fickándozókká
lettek, mindenki felebarátja feleségére nyerít.
9 Vagy nem látogatnám-e meg ezért
őket, mondja az ÚR, és az efféle népet
mint ez, nem büntet-e meg az én lelkem?
10 Menjetek fel a kerítéseire és rontsátok, de ne tegyétek egészen semmivé!
Törjétek le magasságait, mert nem az
ÚRéi azok!
11 Mert vétkezve vétkezett ellenem az
Izrael háza és a Júda háza, azt mondja az ÚR!
12 Megtagadták az URat, és azt mondták: Nincs Ő, és nem jöhet ránk veszedelem: sem fegyvert, sem éhséget nem
látunk!
13 A próféták is széllé lesznek, és nem
lesz aki beszéljen bennük: így lesz az
ő dolguk!
14 Azért ezt mondja a Seregek URa Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok:
íme tűzzé teszem az én igémet a te
szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy
megeméssze őket!
15 Íme, én hozok rátok messziről való
nemzetet, óh Izrael háza! ezt mondja az ÚR. Kegyetlen nemzetet, ősidőből való nemzet ez; nemzet, amelynek
nyelvét nem tudod, és nem érted mit
beszél!
16 Tegeze olyan mint a nyitott sír;
mindnyájan erősek.
17 És megemészti aratásodat és kenyeredet amelyet fiaid és lányaid ettek
volna; megeszi juhaidat és ökreidet;
megeszi szőlődet és fügédet; szegénységre juttatja fegyver által az erősített
városaidat, amelyekben bizakodsz.
18 De még azokban a napokban is, azt
mondja az ÚR, nem végzek veletek
egészen.
19 Ha pedig ezt kérdeznétek: Miért cselekedte mindezt velünk a mi
URunk Istenünk? akkor azt mondd

nekik: Ahogyan elhagytatok engem és
idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken, úgy fogtok idegeneknek szolgálni idegen földön.
20 Kiáltsátok ezt a Jákob házában, és
hirdessétek Júdában, ezt mondva:
21 Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de
nem látnak; füleik vannak, de nem hallanak!
22 Nem féltek engem? ezt mondja az
ÚR. Az én arcom előtt nem remegtek?
Hiszen én rendeltem a fövenyt a tenger határának örök korlátul, amelyet
át nem hághat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha
megháborodnak sem hághatnak át rajta.
23 De ennek a népnek elhajlott és vis�szavonó szíve van; elhajlottak és elmentek;
24 És még szívükben sem mondják:
Óh, csak félnénk a mi URunkat Istenünket, aki esőt ad, korai és késői esőt
ad a maga idejében; az aratás rendelt
heteit megőrzi számunkra!
25 Álnokságaitok fordították el ezeket
tőletek, és bűneitek fosztottak meg titeket e jótól!
26 Mert istentelenek vannak az én népem között; guggolva fülelnek mint a
madarászok; tőrt hánynak, embereket
fogdosnak.
27 Mint a madárral teli kalitka, úgy
vannak tele házaik álnoksággal; ezért
lettek nagyokká és gazdagokká!
28 Megkövéredtek, fényesek; az istentelenek gonosz cselekedetét is meghaladták; igaz ítélettel nem ítéltek, az árvának nem tettek igaz ítéletet, mégis szerencsések; sem a szegényeknek
nem szolgáltattak igazságot.
29 Hát ezeket nem látogatom-e meg?
azt mondja az ÚR; az ilyen nemzetet
mint ez, nem bünteti-e meg az én lelkem?
30 Csodálatos és rettenetes dolog történt e földön:
31 A próféták hamisan prófétálnak, és
a papok ajándékokat vesznek, és az én
népemnek pedig ezek tetszenek! De
mit cselekednétek végül?!
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Kineveti a próféta a zsidókat, hogy a
káldeusok ellen zászlót emelve kimennek eléjük. Felsorolja bűneiket, amelye731
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kért veszedelem alá lettek vetve, név szerint: kegyetlenség, Isten igéjének megutálása. A régi szent atyák életének követésére inti őket. Megveti a képmutatók áldozatát. Jövendőt mond a babilonbeliek jöttéről.
Inti Isten a prófétát, aki panaszkodik a nép
dajkálásának haszontalanságáról.
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1 Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálemből, és fújjatok kürtöt Thekoában,
és tűzzetek ki zászlót Beth-Hakkeremben, mert észak felől veszedelem
és nagy romlás fenyeget!
2 Sion lányát a szép és elkényeztetett
asszonyhoz tettem hasonlóvá.
3 Pásztorok jönnek el hozzá nyájaikkal együtt; körös-körül felvonják ellene a sátrakat; mindenki megeméssze
az ő helyét.
4 Készüljetek hadba ellene; keljetek
fel, és menjünk fel délben! Jaj nekünk,
mert hanyatlik már a nap, mert hos�szabbodtak az esti árnyékok!
5 Keljetek fel és menjünk fel éjjel, és
rontsuk le az ő palotáit!
6 Mert ezt mondja a Seregek URa: Vágjatok fákat és hányjatok töltést Jeruzsálem ellen; a meglátogatás városa ez,
csupa nyomorgatás van benne!
7 Mint a forrásban felbuzog a víz, úgy
forrja ki az ő gonoszságát: erőszakosság és nyomorgatás hallatszik benne, és betegség és vereség van előttem
szüntelen.
8 Térj eszedre, óh Jeruzsálem, hogy
el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy
pusztává ne tegyelek téged, lakhatatlan földdé!
9 Ezt mondja a Seregek URa: Teljesen
megszedik Izrael maradékát, mint a
szőlőt. Fordítsd rájuk a kezedet, mint a
szőlőszedő a kosarakra!
10 Kinek szóljak és kiket kérjek, hogy
hallják? Íme az ő fülük körülmetéletlen és nem hallhatnak! Íme az ÚR szava utálatossággá lett előttük, nem gyönyörködnek abban:
11 Azért telve vagyok az ÚR haragjával, elfáradtam visszatartani magamat! Kiöntöm azért a gyermekekre az
utcán, és egyszersmind az ifjak gyülekezetére is; sőt még a férj a feleséggel,
az öreg az aggastyánnal szintén fogságba esnek;
12 És házaik idegenekre szállnak, mezőik és feleségeik is hasonlóképpen,
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mert kinyújtom kezemet e föld lakosaira, azt mondja az ÚR.
13 Mert kicsinytől fogva a nagyig
mindnyájan telhetetlenségnek adták
magukat, a prófétától fogva a papig
mindnyájan csalást űznek.
14 És hazugsággal gyógyítgatják népem lányának romlását, ezt mondva:
Békesség, békesség. És nincs békesség!
15 Vajon szégyellték-e, hogy utálatosságot cselekedtek? bizony nem szégyenkeztek, még pirulni sem tudnak, ezért elesnek majd az elesőkkel,
meglátogatásuk idején elhullanak, azt
mondja az ÚR.
16 Így szólt az ÚR: Álljatok az utakra
és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a
régi ösvények felől, melyik az igaz út,
és azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták:
Nem megyünk!
17 Őrállókat is rendeltem föléjük, ezt
mondva: Figyeljetek a kürt szavára! És
azt mondták: Nem figyelünk!
18 Azért halljátok meg ti nemzetek, és
tudd meg te gyülekezet azt, ami rájuk
következik.
19 Halld meg, óh föld! Íme én veszedelmet hozok erre a népre: az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem hallgattak az én beszédeimre, és az én törvényemet megutálták.
20 Minek nekem ez a tömjén ami
Sébából kerül, és a messze földről
való jó illatú fahéj? A ti égőáldozataitok nincsenek kedvemre, sem a ti véres áldozataitok nem gyönyörűségesek előttem.
21 Azért ezt mondja az ÚR: Íme, romlást szerzek ennek a népnek, melyben
az atyák és fiak együtt megütköznek,
a szomszéd és az ő barátja elvesznek.
22 Így szól az ÚR: Íme nép jön el az
északi földről, és nagy nemzet serken
fel a föld végéről!
23 Íjat és kopját ragad, kegyetlen az és
nem könyörül; szavuk zúg mint a tenger, és lovakon nyargalnak, fejenként
viadalra készen ellened, óh Sion lánya!
24 Kinek csak híre hallására kezeink
ereje elszakadt; a veszedelem körülfogott minket, és a fájdalom mint a vajúdó asszonyt.
25 Ki ne menjetek a mezőre és az úton
se járjatok, mert az ellenség fegyvere és
a félelem mindenfelől körülvett.
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26 Népem lánya! Ölts gyászt és heverj a porban, sírj keservesen, mintha egyetlenedet siratnád, mert hamar
ránk tör a pusztító!
27 Őrtoronyba tettelek téged az én népem között; nagy erősségben, hogy
megtudd és kikémleld az ő útjukat.
28 Mindnyájan igen vakmerők, rágalmazva járnak, réz és vas természetűek;
mindnyájan mások megrontói ők.
29 Megégett a fúvó a tűztől, megemésztetett az ón, hiába olvaszt az olvasztó, mert gonoszságuk meg nem
tisztítható.
30 Megvetett ezüstnek hívjátok őket,
mert az ÚR megvetette őket!
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Isten a próféta által inti a népet az igaz
megtérésre, akiknek szép ígéreteket is
tesz. Azután inti őket, hogy hagyják abba a
képmutatást, a templomban és annak külső tisztelésében való bizalmat, és fenyegeti
őket mind a templommal együtt. Megtiltja Isten a prófétának, hogy a népért imádkozzon, mert ők bálványimádók. Megveti
Isten az ő áldozataikat is, és ismét fenyegeti őket.
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1 Az a beszéd amelyet az ÚR szólt Jeremiásnak, ezt mondva:
2 Állj az ÚR házának ajtajába és kiáltsd
ott e beszédet, és mondd: Halljátok az
ÚR szavát mind ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az URat!
3 Így szól a Seregek URa, Izrael Istene:
Jobbítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom ezen
a helyen!
4 Ne bízzatok hazug beszédekben,
ezt mondva: Az ÚR temploma, az ÚR
temploma, az ÚR temploma ez!
5 Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útjaitokat és cselekedeteiteket,
ha igazán ítéltek az ember és felebarátja közt;
6 Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg
nem nyomorgattok, és ezen a helyen
ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen
istenek után sem jártok a magatok veszedelmére:
7 Akkor azt teszem, hogy békességgel
lakjatok ezen a helyen, a földön amelyet atyáitoknak adtam, öröktől fogva
örökkön-örökké.

8 Íme ti hisztek a hazug beszédeknek
haszon nélkül!
9 Vajon amikor loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a
Baálnak áldoztok, és idegen istenek
után jártok, akiket nem ismertek:
10 Akkor is eljöttök és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveznek, és ezt mondjátok:
Megszabadultunk; hogy ugyanazokat
az utálatosságokat cselekedhessétek!
11 Vajon latrok barlangjává lett ez a
ház előttetek, amely az én nevemről
neveztetik? Azért én is gondoltam rá,
azt mondja az ÚR.
12 Mert menjetek csak el az én helyemre amely Silóban van, ahol először lakoztam az én nevemmel, és lássátok
meg, hogy mit cselekedtem azzal az én
népemnek, Izraelnek gonoszságáért!
13 Most pedig mivelhogy mindezeket
a cselekedeteket megcselekszitek, azt
mondja az ÚR, és szüntelen szóltam
nektek reggel felkelve, de nem hallottátok, és kiáltottam nektek, de nem feleltetek:
14 Azért úgy cselekszem ezzel a házzal, amelyet az én nevemről neveznek, amelyben ti bizakodtok, és ezzel
a hellyel, amelyet nektek és atyáitoknak adtam, ahogy Silóval cselekedtem.
15 És elvetlek titeket színem elől,
ahogy a ti atyátokfiait mind elvetettem, Efraim minden magvát.
16 És te ne imádkozz ezért a népért, se
jajszót, se könyörgést ne emelj értük,
és nálam közben ne járj, mert nem hallgatlak meg téged!
17 Nem látod mit cselekszenek ők Júda
városaiban és Jeruzsálem utcáin?
18 A fiak fát szedegetnek, az atyák
gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig
dagasztanak, hogy az ég királynőjének
béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak,
hogy engem felingereljenek.
19 Vagy engem ingerelnek-e ők, azt
mondja az ÚR, és nem magukat, hogy
gyalázat borítsa arcukat?
20 Azért ezt mondja az Úr ISTEN: Íme,
az én haragom és búsulásom kiömlik
erre a helyre, az emberekre és a barmokra, a mező fáira és a föld gyümölcseire, és égni fog és nem alszik el.
21 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Is733
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tene: Égőáldozataitokat rakjátok az áldozataitokhoz, és egyétek azok húsát!
22 Mert nem szóltam atyáitokkal, és
nem parancsoltam nekik azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földjéről, az égőáldozatok és az áldozatok felől;
23 Hanem ezekkel a szavakkal parancsoltam nekik, ezt mondva: Engedjetek
a szavamnak és Istenetek leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind
csak azon az úton járjatok amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!
24 De nem engedtek és fülüket sem
hajtották felém, hanem az ő gonosz szívük keménységében, a maguk tanácsa
szerint jártak, és hátra mentek, nem
előre.
25 Attól a naptól fogva amelyen atyáitok kijöttek Egyiptom földjéből, e mai
napig küldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat mindennap reggel
felkelve és küldve;
26 De nem hallgattak rám, és fülüket
sem hajtották felém, hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszabbul
cselekedtek mint atyáik!
27 Ha elmondod nekik mindezeket a
szavakat, de nem hallgatnak rád, ha
kiáltasz is nekik, nem felelnek neked:
28 Akkor ezt mondd nekik: Az a nép
ez, amely nem engedett az ő URa Istene szavának, sem a tanítást fel nem
vették; elveszett az igazság, és kiszaggattatott az ő szájukból.
29 Nyírd le hajad és vesd el, és kezdj
gyászéneket a hegyeken, mert utálja és
elhagyja az ÚR a nemzetséget amelyre haragszik.
30 Mert gonoszt cselekedtek előttem
Júda fiai, azt mondja az ÚR; bevitték
utálatosságaikat abba a házba, amelyet
az én nevemről neveznek, hogy megfertőzzék azt.
31 És oltárokat emeltek Tófetben,
amely a Hinnom fiának völgyében
van, hogy tűzben megégessék fiaikat
és lányaikat, amit nem parancsoltam,
és ami gondolatomban sem volt.
32 Azért íme, eljönnek a napok, azt
mondja az ÚR, amikor nem nevezik
azt többé Tófetnek, sem a Hinnom fia
völgyének, hanem az öldöklés völgyének, mert temetkezni fognak Tófetben,
és elég hely sem lesz a temetésre.
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33 És e nép holtteste az ég madarainak
és a mezei barmoknak lesz eledelévé,
és nem lesz aki elriassza azokat!
34 És megszüntetem Júda városaiban
és Jeruzsálem utcáin az öröm szavát és
a vigasság szavát, a vőlegény szavát és
a menyasszony szavát, mert elpusztul
a föld!
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Prófétál a királyok, fejedelmek, papok és
próféták tetemeinek kihányásáról, és a
maradék nép nyomorúságáról. Panaszkodik az ő engedetlenségük miatt, megtérésre
inti őket, és szemükre hányja az ő sok bűnüket, fenyegeti őket az elkövetkezendő veszedelemre.

1 Abban az időben, azt mondja az
ÚR, kihányják majd Júda királyainak csontjait és az ő fejedelmeinek
csontjait, a papok csontjait és a próféták csontjait és Jeruzsálem lakosainak
csontjait az ő sírjaikból;
2 És kiterítik azokat a napra és a holdra
és az ég minden serege elé, amelyeket
szerettek, és amelyeknek szolgáltak,
és amelyek után jártak, és amelyeket
kerestek, és amelyek előtt leborultak;
nem szedetnek össze, el sem temettetnek, ganéjjá lesznek a föld színén!
3 És inkább választja a halált, mint az
életet az egész maradék, mindazok akik
megmaradnak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken ahol megmaradnak, ahová kiűzöm őket; azt
mondja a Seregek URa!
4 Ezt is mondd nekik: Így szól az ÚR:
Úgy esnek-e el, hogy fel nem kelhetnek? Ha megtérnének, nem térne-e
hozzájuk az Isten?
5 Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem
népe, vakmerő elfordulással? A csalásnak adták magukat, nem akarnak
megtérni.
6 Figyeltem és hallottam: nem igazán
beszélnek, senki sincs aki megbánja az
ő gonoszságát, ezt mondva: Mit cselekedtem? Mind a maga útjára indult
mint a harcra rohanó ló.
7 Még a gólya is tudja a maga rendelt
idejét az égben, és a gerlice, a fecske
és daru is tudják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem ismeri
az ÚR ítéletét!
8 Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az ÚR törvénye nálunk van?
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Bizony, íme hiába csinálta az ő tollát,
hiábavalók az írástudók!
9 Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! Íme, megvetették az ÚR szavát: micsoda bölcsesség van hát bennük?
10 Azért feleségeiket idegeneknek
adom, mezőiket más örökösöknek,
mert kicsinytől fogva nagyig mindnyájan fösvénységre adták magukat,
a prófétától fogva a papig mindnyájan
hamisságot űznek.
11 És hazugsággal gyógyítgatják népem lányának romlását, ezt mondva:
Békesség, békesség. És nincs békesség!
12 Vajon szégyellték-e, hogy utálatosságot cselekedtek; még a szégyenben sem szégyenkeznek, a szégyent
nem ismerték: ezért elesnek majd az
elesőkkel, meglátogattatásuk idején
elhullanak; azt mondja az ÚR.
13 Végképp véget vetek nekik, azt
mondja az ÚR! Nincs szőlő a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt, és amiket nekik adtam, elvétetik tőlük.
14 Miért ülünk még? Gyűljetek össze és
menjünk be az erősített városokba, és
hallgassunk ott, mert az ÚR, a mi Istenünk hallgatásra juttatott minket és
mérges vizet adott innunk, mert vétkeztünk az ÚR ellen!
15 Békességre várunk, holott nincs
semmi jó; a gyógyulás idejét, és íme félelem van.
16 Dántól fogva hallatszott lovainak
tüsszögése, ménjeinek nyerítő hangjától reng az egész föld; és eljönnek és
megemésztik ezt a földet és mindenét
amije van, a várost és annak lakóit.
17 Mert íme én vipera-kígyókat bocsátok rátok, amelyek ellen nincs varázslás, és megmarnak titeket, azt mondja az ÚR!
18 Az én szívem megerőtlenült bennem, mely megvidámítana engem szomorúságomban.
19 Íme népem lányának kiáltó szava
a messze földről: Nincs-e ott az ÚR
a Sionon? Nincs-e azon az ő királya?
Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?
20 Elmúlt az aratás, elvégződött a
nyár, és mi nem szabadultunk meg!
21 Népem lányának romlása miatt

megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
22 Nincs-e balzsamolaj Gileádban?
Nincs-e ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg népem lánya?
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Siratja népe veszedelmét a próféta, és
felsorolja a sok bűnt, és veszedelmet jövendöl. Azután az emberekben való bizalomtól elvonja őket, és arra inti őket, hogy
az Istenben legyen minden bizalmuk és dicsekedésük.
1 Bárcsak vízzé változna a fejem, szemem pedig könnyhullatás kútfejévé,
hogy éjjel-nappal sirathatnám népem
lányának megöltjeit!
2 Bárcsak pusztába vinne engem valaki, utasok szállóhelyére, hogy elhagynám az én népemet és eltávoznék tőlük, mert mindnyájan paráznák, hitetlenek gyülekezete!
3 Felvonták hazug nyelvüket, mint íjukat, és nem igazsággal erősítik meg
magukat e földön, hanem gonoszságból gonoszságba futnak, engem pedig
nem ismernek, azt mondja az ÚR.
4 Mindenki őrizkedjen a barátjától, és
egyetlen atyátokfiának se higgyetek,
mert minden atyafi cselbe csal, és minden barát rágalmazva jár.
5 És megcsalja egyik a másikat, és nem
szólnak igazat; nyelvüket hazug beszédre szoktatták, elfáradtak a gonosztevésben.
6 A te lakásod az álnokság közepében
van; az álnokság miatt nem akarnak
engem megismerni, azt mondja az ÚR.
7 Azért ezt mondja a Seregek URa:
Íme, én megolvasztom őket, és megpróbálom őket, de mit cselekedjem az
én népem lányával?
8 Sebző nyíl a nyelvük, álnokságot beszél; szájával békességesen szól barátjához, szívében pedig lest hány.
9 Vagy ne fenyítsem meg őket ezekért?
azt mondja az ÚR; vajon az efféle nemzetségen ne álljon-e bosszút a lelkem?
10 A hegyekért sírást és zokogást támasztok, és a puszták aklaiért gyászéneket, mert úgy kiégnek, hogy senki
se megy keresztül rajtuk, és nem hallják a barmok szavát; az ég madaraitól
fogva a barmokig minden elköltözik és
elmenekül.
11 Jeruzsálemet pedig kőhalommá te735
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szem, sárkányok tanyájává, és Júda
városait annyira elpusztítom, hogy
senki sem lakhatja.
12 Kicsoda olyan bölcs férfi, hogy értse ezeket, és akihez az ÚR szája szólt,
hogy megmondhassa miért veszett el
a föld, és égett ki, mint a puszta, hogy
nincs senki aki átmenjen rajta?
13 Mondta továbbá az ÚR: Mivelhogy
elhagyták az én törvényemet amelyet
eléjük adtam, és nem hallgattak az én
szavamra, és nem jártak aszerint;
14 Hanem az ő szívük gondolata után
és a Baálok után jártak, amikre atyáik
tanították őket:
15 Azért ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Íme megetetem ezt a népet ürömmel, és megitatom őket mérges vízzel.
16 És szétszórom őket a nemzetek között, amelyeket nem ismertek sem ők,
sem atyáik, és utánuk küldöm a fegyvert amíg megsemmisítem őket.
17 Ezt mondja a Seregek URa: Figyeljetek rá, és hívjátok a sirató asszonyokat,
hogy jöjjenek el, és a bölcs asszonyokhoz is küldjetek, hogy jöjjenek el,
18 És siessenek és fogjanak síráshoz
miattunk, és a mi szemeink is hullassanak könnyeket, és szempilláink vizet ömlesszenek!
19 Mert siralom szava hallatszik
Sionból: Óh, hogy elpusztultunk! Igen
megszégyenültünk, mert elhagytuk a
földet, mert széthányták lakhelyeinket!
20 Bizony halljátok meg asszonyok az
ÚR szavát, és a fületek vegye be szájának beszédét, és tanítsátok meg lányaitokat a sírásra, és egyik asszony a másikat a jajgatásra,
21 Mert feljött a halál a mi ablakainkra,
bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcákról.
22 Szólj! azt mondja az ÚR, és az emberek holtteste hever, mint a ganéj a
mezőn, és mint a kéve az arató után, és
nincs aki összegyűjtse.
23 Ezt mondja az ÚR: Ne dicsekedjen
a bölcs az ő bölcsességével, az erős se
dicsekedjen az erejével, a gazdag se dicsekedjen gazdagságával,
24 Hanem azzal dicsekedjen aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem,
hogy én vagyok az ÚR, aki irgalmas736

ságot, ítéletet és igazságot gyakorlok
e földön, mert ezekben telik kedvem,
azt mondja az ÚR.
25 Íme eljönnek a napok, azt mondja az ÚR, és meglátogatok minden körülmetéltet a körülmetéletlenekkel
együtt:
26 Egyiptomot és Júdát, Edomot és az
Ammon fiait, Moábot és mindazokat
akik e világ külső szegleteiben laknak,
akik a pusztában laknak, mert minden
nemzet körülmetéletlen, és Izraelnek
egész háza is körülmetéletlen szívű.
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Jeremiás inti a zsidókat, hogy a pogányok útját ne kövessék, és az igaz
Istent összehasonlítva a pogányok isteneivel, ezek hiábavalóságát és az igaz Isten
valóságát mutatja meg. Fenyegeti a népet a veszedelemmel. Azután a nép nevében megmondja a próféta, hogy nincs an�nyi erejük, hogy a veszedelmet kikerülhessék, könyörög ezért Istennek, hogy kegyelmesen cselekedjen velük.

1 Halljátok meg a szót, amit az ÚR szól
nektek, Izrael háza!
2 Ezt mondja az ÚR: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne
féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!
3 Mert a népek szokásai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják
azt, ácsmester kezei készítik bárddal.
4 Ezüsttel és arannyal felékesíti azt,
szegekkel és pörölyökkel megerősítik,
hogy meg ne mozduljon.
5 Olyanok mint az egyenes pálmafa,
és nem beszélnek, viszik-hordják őket,
mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat,
de jót tenni se képesek!
6 Nincs hozzád senki hasonló, URam!
Nagy vagy, és nagy a Te neved a Te hatalmadért!
7 Ki ne félne tőled, nemzetek királya?
Bizony tiéd a birodalom, mert a nemzetek minden bölcse közt és azok minden országában sincs hozzád hasonló!
8 Mindegyik balgatag és bolond: hiábavalóságokra tanít a fa.
9 Társisból hozott lapított ezüst és
Ofirból való arany, a mesterembernek
és az ötvös kezének munkája, öltözetük kék és piros bíbor, bölcsek munkája valahány.
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10 De az ÚR igaz Isten, az élő Isten,
és az Örökkévaló Király; az Ő haragja
előtt reszket a föld, és a nemzetek nem
szenvedhetik el az Ő felindulását.
11 Mondjátok meg hát nekik: Az istenek akik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég
alól!
12 Ő teremtette a földet az Ő erejével,
Ő alkotta a világot az Ő bölcsességével, és Ő terjesztette ki az egeket az Ő
értelmével.
13 Szavára vizek bősége támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld
határairól; villámlásokat készít az esővel, és kihozza a szelet az ő rejtekhelyéből.
14 Minden ember bolondabb hogynem
eszébe vehetné, hogy minden bálványcsináló mester megszégyeníti őt a bálvánnyal: mert az ő öntése hazugság, és
nincs azokban szellem.
15 Hiábavalók azok, nevetségre való
munka, elvesznek a meglátogatásuk
idején!
16 Jákob öröksége nem olyan mint
azok, mert Ő mindenek Teremtője, és
Izrael az Ő örökségének pálcája; Seregek URa az Ő neve!
17 Gyűjtsd össze a földről áruidat, aki
erősített városban laksz!
18 Mert ezt mondja az ÚR: Íme én ezúttal mint parittyából hajítom el e föld
lakosait, és megverem őket, hogy megtalálják amit kerestek.
19 Jaj nekem az én romlásom miatt,
gyógyíthatatlan az én sebem! De azt
mondom mégis: Bizony ilyen az én vereségem, és szenvedem azt!
20 Sátorom elpusztíttatott, köteleim
mind elszakadoztak, fiaim elszakadtak tőlem és odavannak; nincs többé aki kifeszítse sátoromat és felvonja
kárpitjaimat!
21 Mert oktalanok voltak a pásztorok,
és nem keresték az URat: ezért nem
lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott.
22 Íme eljött a hír, és nagy támadás van
észak földje felől, hogy pusztává tegyék Júda városait, és sárkányok tanyájává.
23 Tudom URam, hogy az embernek
nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányítsa
a maga lépését!

24 Fenyíts meg engem, URam, de a Te
ítéletedben, ne haragodban, hogy szét
ne morzsolj engem!
25 Öntsd ki haragodat a pogányokra
amelyek nem ismernek téged, és azokra a nemzetségekre amelyek nem hívják segítségül a nevedet, mert megették Jákobot, bizony megették őt, és elemésztették őt, és lakóhelyét elpusztították!
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A próféta által Isten eszükbe juttatja a zsidóknak, hogy régen az ő atyáikkal szövetséget kötött, és panaszkodik arról, hogy megrontották a szövetséget, és
ezért büntetéssel fenyegeti őket, név szerint az anathóthiakat.
1 Az a beszéd, amelyet az ÚR beszélt
Jeremiásnak, ezt mondva:
2 Halljátok meg e szövetség igéit, és
beszéljétek el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakosainak!
3 Ezt mondd azért nekik: Így szól az
ÚR, Izrael Istene: Átkozott az ember aki
meg nem hallja e szövetség beszédeit,
4 Amelyet azon a napon parancsoltam
atyáitoknak, amikor kihoztam őket
Egyiptom földjéről, a vaskemencéből,
ezt mondva: Halljátok meg az én szavamat, és cselekedjétek mindazokat
amiket én parancsolok nektek, és népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek nektek;
5 Hogy beteljesítsem az esküvést
amellyel megesküdtem atyáitoknak,
hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, ahogy ma van! És feleltem,
és mondtam: Úgy legyen URam!
6 És mondta nekem az ÚR: Kiáltsd
mindezeket az igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, ezt mondva:
Halljátok e szövetség igéit és cselekedjétek azokat!
7 Mert tanúbizonyságot tettem atyáitoknak, amely napon felhoztam őket
Egyiptom földjéről, egészen e napig,
reggel felkelve és bizonyságot téve,
ezt mondva: Halljátok meg az én szavamat!
8 De nem hallották, még fülüket sem
hajtották arra, hanem mindenki a szíve
gonoszsága után ment, és rájuk bocsátottam e szövetség minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy megcselekedjék, de nem cselekedték.
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9 És mondta nekem az ÚR: Hasonlás
van a Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai között.
10 Visszatértek atyáik előbbi bűneire,
akik nem engedtek a beszédeimnek,
hanem inkább idegen istenek után jártak, hogy azoknak szolgáljanak. Izrael háza és Júda háza megszegte az én
szövetségemet amelyet atyáikkal kötöttem.
11 Azért ezt mondja az ÚR: Íme én
veszedelmet hozok rájuk, amelyből
ki nem menekülhetnek, és kiáltanak
majd hozzám, de nem hallgatom meg
őket.
12 És elmennek Júda városai és Jeruzsálem lakosai, és az istenekhez kiáltanak, akiknek tömjénezni szoktak, de
azok nem oltalmazzák meg őket nyomorúságuk idején.
13 Mert városaid száma szerint voltak
neked isteneid, óh Júda, és Jeruzsálem
utcáinak száma szerint készítettétek a
gyalázat oltárait, az oltárokat, hogy a
Baálnak tömjénezzetek!
14 Te azért ne esdekelj ezért a népért,
és egy kiáltó és esdeklő szót se ejts értük, mert nem hallgatom meg őket,
mikor kiáltanak majd hozzám az ő
nyomorúságukban.
15 Mi köze az én szerelmesemnek az
én házamhoz? holott ő temérdek istentelenséget cselekszik sokakkal együtt;
a szent húst elhagytad, és örvendezel a
te gonosz cselekedetedben.
16 Szép gyümölcsű és formájú olajfának nevezte a neved az ÚR. Nagy vihar morajánál tüzet gyújtott rajta, és
leromlottak az ágai.
17 Mert a Seregek URa, aki plántált téged, veszedelmet rendelt ellened Izrael házának és Júda házának gonoszsága miatt, amit elkövettek maguk között, hogy engem haragra ingereljenek, áldozva a Baálnak.
18 Az ÚR tudtul adta nekem és én tudtam; Te láttattad meg velem az ő cselekedeteiket is!
19 Én pedig olyan voltam, mint a mészárszékre hurcolt bárány, és mint
az ökör; és nem tudtam, hogy micsoda gondolatokat szőttek ellenem, ezt
mondva: Pusztítsuk el ezt a fát gyümölcsével együtt, irtsuk ki ezt az élők földjéből, hogy még a nevét se emlegessék
többé!
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20 És óh, Seregek URa, igaz bíró, vesék
és szív megpróbálója: hadd lássam a
Te büntetésedet rajtuk, mert neked jelentettem meg az én ügyemet!
21 Azért ezt mondja az ÚR az
anatóthbeli embereknek, akik életedre törnek és ezt mondják: Ne prófétálj
az ÚR nevében, hogy meg ne halj a kezünk által!
22 Azért ezt mondja a Seregek URa:
Íme én meglátogatom őket; az ifjak
fegyver által halnak meg, fiaik és lányaik pedig éhen halnak meg.
23 És senki sem marad meg közülük, mikor veszedelmet hozok az
anatóthbeli emberekre, az ő meglátogatásuk esztendejében.
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A próféta álmélkodik azon, hogy az
istenteleneknek jó előmenetelük van
ebben a világban, amely dolognak megmondja az okát. Azután panaszkodik az
anathóthiakra és mind az Isten népének
gonoszságáról, a pásztorok gondatlanságáról, akiket Isten haragjával fenyeget, de végül vigasztalja őket.
1 Igaz vagy URam, hogyha perelek is
veled; de mégis törvénykezem veled.
Miért szerencsés az istentelenek útja?
Miért vannak békességben mindnyájan a hitetlenek?
2 Beplántálod őket, meggyökereznek;
felnövekednek, gyümölcsöt teremnek;
közel vagy a szájukhoz, de távol vagy
a szívüktől!
3 Engem pedig ismersz Te, URam!
látsz engem, és megpróbáltad a szívemet irántad; szakítsd külön őket mint
a mészárszékre való juhokat, és készítsd őket a megölés napjára!
4 Meddig gyászoljon a föld, és meddig száradjon el minden fű a mezőn? A
benne lakók gonoszsága miatt pusztul
el barom és madár, mert azt mondják:
Nem látja meg a mi végünket!
5 Hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged: hogyan versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan
mit cselekednél a Jordán áradásában?
6 Bizony még atyádfiai és atyád háznépe is, ők is hamisan cselekedtek veled,
ők is tele torokkal kiabáltak utánad!
Ne higgy nekik, még ha szépen beszélgetnek is veled!
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7 Elhagytam házamat, elhagytam
örökségemet, ellensége kezébe adtam
azt akit lelkem szeret.
8 Az én örökségem olyan volt hozzám
mint az oroszlán az erdőben, felemelte
ellenem a hangját, ezért gyűlöltem őt.
9 Tarka madár-e az én örökségem nekem? Nem gyűlnek-e ellene madarak
mindenfelől? Gyertek el, gyűljetek ös�sze mind ti mezei vadak, gyertek nyeljük be!
10 Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet,
sivatagos pusztává tették az én drága
örökségemet!
11 Elpusztították azt, és most elpusztulva ellenem panaszkodik! Elpusztíttatik az egész föld, mert nincs senki aki
eszére térjen.
12 Pusztítók jönnek a pusztában lévő
minden magas hegyekre, mert az ÚR
fegyvere emészt a föld egyik szélétől a
föld másik széléig; senkinek sem lesz
békessége.
13 Búzát vetettek és tövist aratnak; fáradnak, de nem boldogulnak, és megszégyenültök a ti jövedelmetekkel az
ÚR haragja miatt.
14 Ezt mondja az ÚR minden gonosz
szomszédom felől, akik hozzányúlnak
az én örökségemhez, amelyet örökségül adtam az én népemnek, Izraelnek:
Íme kiszaggatom őket az ő földjükből,
és Júda házát is kiszaggatom közülük!
15 És azután ha majd kiszaggatom
őket, megtérek és könyörülök rajtuk,
és visszahozom őket, mindenkit az ő
örökségébe, és mindenkit az ő földjére.
16 És ha megtanulják az én népem útjait, és az én nevemre esküsznek ilyen
módon: Él az ÚR! ahogy megtanították
népemet megesküdni a Baálra: akkor
felépíttetnek az én népem között.
17 Ha pedig nem hallgatnak meg, akkor bizony kigyomlálom azt a népet,
és elvesztem, azt mondja az ÚR.
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Megjelenti Isten ebben a részben
az Ő népéhez való jótéteményét, az
övéi hálátlanságát és büntetésüket. Azután mindenkit, mind királyt, királynét, és
a közösséget megtérésre int, hogy az Isten
haragja elől megmenekülhessenek. Végül
az ő bűneikről és vakmerőségeikről bizonyságot tesz, és az ő veszedelmükről prófétál.

1 Ezt mondta nekem az ÚR: Menj el és
vásárolj magadnak lenövet, és illeszd
azt a derekadra, de vízbe ne vidd be
azt!
2 És megvásároltam az övet ahogy az
ÚR rendelte, és derekamra illesztettem.
3 És másodszor szólt az ÚR hozzám,
ezt mondva:
4 Vedd az övet amelyet vásároltál,
amely a derekadon van, és kelj fel és
menj az Eufráteszhez, és rejtsd el azt
ott a kőszikla hasadékában.
5 És elmentem és elrejtettem azt az
Eufrátesznél, ahogy megparancsolta
nekem az ÚR.
6 Sok nap múlva pedig újra mondta nekem az ÚR: Kelj fel, menj az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet amely felől parancsoltam, hogy ott rejtsd el.
7 És elmentem az Eufráteszhez, és kiástam és kivettem arról a helyről az
övet ahová elrejtettem azt, és íme az
öv rothadt volt, egészen hasznavehetetlen.
8 És szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
9 Ezt mondja az ÚR: Így rohasztom
meg a Júda kevélységét, és a Jeruzsálem nagy kevélységét.
10 Ez a gonosz nép amely nem akar
az én beszédeimre hallgatni, amely a
maga szíve gonoszságában jár, és idegen istenek után jár, hogy azoknak
szolgáljon, és azokat imádja: olyanná
lesznek majd mint ez az öv, amely egészen hasznavehetetlen.
11 Mert ahogyan derekára kapcsolja a
férfi az övet, úgy kapcsoltam magamhoz Izrael egész házát és Júda egész
házát, azt mondja az ÚR, hogy az én
népemmé legyenek, az én nevemre, dicséretemre és tisztességemre, de
nem hallgattak engem.
12 Ezt a szót szóld azért nekik: Ezt
mondja Izrael URa Istene: Minden
tömlőt meg kell tölteni borral! És azt
mondják neked: Vajon nem tudjuk-e
jól, hogy minden tömlőt borral kell
megtölteni?
13 Te pedig azt mondd nekik: Ezt
mondja az ÚR: Íme betöltöm részegséggel e föld minden lakosát, és a királyokat, akik Dávid trónján ülnek, és
a papokat, a prófétákat, és Jeruzsálem
minden lakosát;
14 És összeütöm őket, egyiket a másik739

Jeremiás 13. 14.

16
Zsolt
44,20;
Ésa 59,9;

17
JSir 1,2;
JSir 1,16;

21
Jer 6,24;

22
Ésa 47,2-3;
Jer 5,19;
Jer 16,10;

hoz, az atyákat és a fiakat együtt, azt
mondja az ÚR; nem kegyelmezek meg,
és nem kedvezek, és nem leszek irgalmas, hogy el ne veszítsem őket!
15 Hallgassatok és figyeljetek: ne fuvalkodjatok fel, mert az ÚR szólt!
16 Dicsőítsétek a ti URatokat Isteneteket, mielőtt sötétséget szerezne, és mielőtt megütitek lábaitokat a sötét hegyekben, mert világosságot vártatok,
és halál árnyékává változtatta azt, és
sűrű sötétséggé tette!
17 Ha pedig nem hallgatjátok ezt: sírni
fog az én lelkem a rejtekhelyeken a ti
kevélységetek miatt, és zokogva zokog,
szemem pedig könnyeket hullat, mert
az ÚR népét fogságba viszik.
18 Mondd meg a királynak és a királyné asszonynak: Alázzátok meg magatokat és heverjetek a földön, mert leesik
fejetekről a ti dicsőségetek koronája!
19 A dél felől való városokat bezárják, hogy senki meg ne nyithassa azokat; fogságra viszik egész Júdát, mindenestől fogságra viszik!
20 Emeljétek fel szemeiteket és nézzétek azokat akik északról jönnek! Hol
van a nyáj amely neked adatott, a te
dicsőséged juhnyája?
21 Mit mondasz, hogy ha meglátogat
téged? Hiszen te tanítottad meg őket,
hogy uralkodjanak a fejeden! Nem környékeznek-e még téged a fájdalmak
mint a szülőasszonyt?
22 És ha azt mondod a szívedben: Miért következnének ezek rám? Hamisságod sokaságáért takarják fel a ruhádat, és lesznek meztelenekké sarkaid.
23 Ha elváltoztathatja a bőrét a kusita,
és a párduc az ő foltosságát, ti is jót
cselekedhettek, holott megszoktátok a
gonosz cselekedetet.
24 Azért szétszórom őket, ahogy a
pozdorját hányja-veti a puszta szele.
25 Ez a sorsod, a kimért részed tőlem,
ezt mondja az ÚR, aki elfelejtkeztél rólam és a hazugságnak hittél.
26 Azért én is arcodra borítom fel a ruhádat, hogy látható legyen a gyalázatod!
27 A te paráznaságaid és nyihogásaid,
paráználkodásod undokságát: a halmokon, a mezőn láttam utálatosságaidat. Jaj neked Jeruzsálem! Vajon tiszta leszel-e valaha? Vajon mennyi idő
után? Mégis meddig?
740
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Isten nagy éhséggel fenyegeti Júda
országát. Istenhez könyörög a próféta a népért. Az Isten megfelel, hogy nem
fogja megváltoztatni az ő elhatározását, és
mikor Jeremiás a hamis prófétákra vetné a
bűnt, fenyegeti mind a prófétákat, mind a
népet. Jeremiás ismét könyörög a népért.
1 Az ÚR szava, amit Jeremiásnak szólt
a szárazság felől:
2 Gyászol Júda, és kapui roskadoznak,
a földig meggyalázzák, és Jeruzsálem
kiáltása felszáll.
3 Fejedelmeik is vízért küldik ki gyermekeiket: elmennek a kutakig, nem találnak vizet, üres edényekkel térnek
vissza, szégyent vallanak és meggyaláztatva befedik fejüket.
4 A föld szárazságáért, mert nem esett
eső a földön, szégyenkeznek a szántóvetők és befedik fejüket.
5 Még a szarvasüsző is megellik a mezőn, és otthagyja fiát, mert nincs fű.
6 A vadszamarak pedig a sziklához
állnak, beszívják a szelet mint a sárkányok, szemeik eltikkadnak, mert nincs
fű.
7 Mivel bűneink ellenünk tanúskodnak: cselekedj URam a Te nevedért,
mert temérdek a mi törvényszegésünk: vétkeztünk ellened!
8 Izrael reménysége, megszabadítója a
nyomorúság idején! Miért vagy e földön úgy mint valami jövevény, és mint
valami utas aki éjjeli szállásra tér be?
9 Miért lennél olyan mint a megfáradt
férfi, mint a hatalmas aki meg nem
tarthat? De Te közöttünk vagy URam,
és mi a Te nevedről neveztetünk: ne
hagyj el minket!
10 Ezt mondja az ÚR ennek a népnek:
Úgy szerették az ide-oda futkosást, lábaikat meg nem tartóztatták! Azért az
ÚR sem szerette őket. Most megemlékezik az ő álnokságukról, és meglátogatja bűneiket.
11 És mondta nekem az ÚR: Ne könyörögj ezért a népért az ő javára.
12 Mikor böjtölnek, nem hallgatom
meg kiáltozásukat, és ha égőáldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem
lesznek kedvesek előttem; sőt fegyverrel, éhséggel és döghalállal emésztem
meg őket.
13 És mondtam: Ah, Uram ISTEN! Hiszen a próféták mondják nekik: Fegy-
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vert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok nektek ezen a helyen.
14 És mondta nekem az ÚR: A próféták hazugságot prófétálnak az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem
velük; hazug látomást, jövendölést, hiábavalóságot és az ő szívük hamisságát jövendölik nektek.
15 Azért ezt mondja az ÚR a próféták felől, akik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket
és mégis azt mondják: fegyver és éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség emészti meg azokat a prófétákat!
16 A nép pedig amelynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utcáin
az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz
aki eltemesse őket; őket és feleségeiket,
fiaikat és lányaikat; így zúdítom rájuk
gonoszságukat!
17 Azért e szavakat mondd nekik:
Szemeim könnyeket hullatnak éjjel és
nappal, és nem szűnnek meg, mert
nagy rontással rontatott meg az én népem szűz lánya, igen fájdalmas vereséggel.
18 Ha kimegyek a mezőre, íme fegyver által levágottak; ha bemegyek a városba, íme éhség miatt elepedtek vannak ott! Mert mind a próféta és mind a
pap megkerülték a földet, és nem tudnak semmit!
19 Egészen elvetetted-e Júdát, vagy a
Siont utálja-e lelked? miért vertél meg
úgy, hogy semmi orvosságunk se legyen? Békességet vártunk, de nincs
semmi jó; és gyógyulásnak idejét, de
íme, itt van a rettegés!
20 Ismerjük URam a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét: bizony vétkeztünk
ellened!
21 Ne vesd meg a Te nevedért, ne gyalázd meg a Te dicsőséged székét! Emlékezz: ne rontsd meg a velünk való
szövetségedet!
22 Vannak-e a pogányok hiábavaló
istenei között akik esőt adhatnak? És
ad-e záporokat az ég? Vagy nem Te
vagy-e a mi URunk Istenünk, és nem
benned bíztunk-e, mert Te cselekedted
mindezeket!
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mondja, hogy semmiképpen nem kegyelmez a népnek, mert igen nagy az ő bűnük.
Siratja a próféta az ő nyomorult állapotát,
akinek Isten megígéri, hogy megjobbítja,
viszont ismét fenyegeti a népet. Megemlékezik a próféta az ő ártatlanságáról, akit Isten vigasztal és az ő tisztségében újra megerősít.

1 És mondta nekem az ÚR: Ha Mózes
és Sámuel állnának is előttem, nem hajolna lelkem e néphez; küldd ki az arcom elől, hadd menjenek!
2 Ha pedig ezt mondják neked: Hová
menjünk? ezt mondd nekik: Így szól
az ÚR: Aki halálra való, halálra; aki
fegyverre való, fegyverre; aki éhségre való, éhségre; és aki fogságra való,
fogságra.
3 Mert négyfélét adok eléjük, ezt
mondja az ÚR: Fegyvert a gyilkolásra,
kutyákat a megtépésre, és égi madarat
és a mezei vadat a megevésre és az elvesztésre.
4 Bujdosókká teszem őket e föld
minden
országában
Manasséért,
Ezékiásnak, Júda királyának fiáért,
azok miatt amiket ő Jeruzsálemben
cselekedett.
5 Mert ki könyörül meg rajtad Jeruzsálem, és ki vigasztal meg téged, és
ki mozdul meg, hogy kérdezze: jól
vagy-e?
6 Te hagytál el engem, azt mondja az
ÚR, másfelé jártál, azért kinyújtom ellened a kezem és elveszítelek téged; elfáradtam minduntalan elváltoztatva a
büntetést!
7 Elszórom őket szórólapáttal e föld
kapuiban, gyermektelenné teszem, elvesztem az én népemet, mivel nem tértek vissza útjaikról.
8 Özvegyei számosabbak lesznek a
tenger fövenyénél; pusztítót viszek
rájuk, az ifjúság anyjára délben, nagy
hirtelen észvesztést és rettentéseket
bocsátok rá.
9 Elsenyved aki hét fiút szül, kileheli lelkét, lehanyatlik az ő napja mikor még nappal volna, megszégyenül
és pironkodik; a maradékaikat pedig
fegyverre vetem az ellenségeik előtt,
azt mondja az ÚR!
10 Jaj nekem anyám, mert versengés
A próféta könyörgésére, amit az elő- férfiává és az egész föld ellen perlező részben leírt, Isten megfelel és azt kedő férfivá szültél engem! Nem ad741
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tam kölcsönt és nekem sem adtak kölcsönt, mégis mindnyájan szidalmaznak
engem!
11 Mondta az ÚR: Vajon nem jóra tartalak-e meg téged? Vagy nem azt teszem-e, hogy ellenséged a baj idején
és nyomorúság idején megengesztelem neked?
12 Vajon eltöri-e a vas az északi vasat
és az acélt?
13 Vagyonod és kincseid rablónak
adom, nem pénzért, hanem mindenféle bűneidért, minden határodban.
14 És elvitetlek ellenségeiddel olyan
földre amelyet nem ismersz, mert haragom égő tüze felgerjedt ellenetek!
15 Te tudod, URam! Emlékezz meg
rólam és látogass meg engem, és állj
bosszút értem üldözőimen; haragod
halogatásaival ne ejts el engem; tudd
meg, hogy érted szenvedek gyalázatot!
16 Mikor beszéded jelen volt, helyet
adtam annak, szavaid örömömre váltak nekem és szívem vigasságára, mert
a Te nevedről neveztetem óh Seregek
URa Istene!
17 Nem ültem a csúfolók gyülekezetében, és nem örvendeztem a Te kezedért, csak egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem.
18 Miért lett szüntelenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná
az én sebem? Olyanná lettél nekem,
mint a bizonytalan vizű csalóka patak!
19 Azért ezt mondja az ÚR: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz, és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel mint az én
szám. Ők térjenek meg hozzád, de te
ne térj hozzájuk!
20 És e nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de
nem győzhetnek le téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az
ÚR!
21 És megszabadítalak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a
hatalmaskodók markából.
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Az Isten megtiltja a prófétának,
hogy megházasodjon és gyermekeket nemzzen, mivelhogy az országra súlyos veszedelem jön. Megtiltja azt is, hogy
sirató házba vagy mulató házba bemenjen.
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Ezután a nép bűneit mondja meg, és határozatot mond rájuk.
1 Majd szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
2 Ne vegyél magadnak feleséget, és ne
legyenek neked fiaid és lányaid ezen a
helyen!
3 Mert ezt mondja az ÚR a fiak felől és
lányok felől akik ezen a helyen születnek, és anyáik felől akik szülik őket, és
atyáik felől akik nemzették őket e földön:
4 Keserves halállal halnak meg, nem
sirattatnak el és el sem temettetnek;
ganéjjá lesznek a föld színén, fegyver
és éhség miatt pusztulnak el, és az ő
holttestük az ég madarainak és a mezei vadaknak lesznek eledelül.
5 Mert ezt mondja az ÚR: Ne menj be
gyászoló házba, se sírni ne menj, se ne
vigasztald őket, mert megvontam e
néptől az én békességemet, azt mondja
az ÚR: az irgalmasságot és kegyelmet.
6 És meghalnak nagyok és kicsinyek e
földön; el sem temetik, meg sem siratják őket, sem össze nem metélik magukat, sem hajukat ki nem tépik értük.
7 Kenyeret sem törnek nekik a gyászoláskor, hogy vigasztalják őket a meghaltért; a vigasztalás poharával sem
itatják őket az ő atyjukért és anyjukért.
8 A lakodalmas házba se menj be,
hogy leülj velük enni és inni.
9 Mert azt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Íme, megszüntetem ezen a
helyen, a ti szemeitek előtt, a ti napjaitokban a vigasság szavát és az öröm
szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát.
10 És mikor tudtára adod ennek a népnek mindezeket a határozatokat, és ezt
mondják neked: Miért határozta az ÚR
ellenünk mindezt a nagy gonoszt, és
micsoda a mi álnokságunk, és micsoda a mi bűnünk, amellyel vétkeztünk
a mi URunk Istenünk ellen?
11 Akkor ezt mondd nekik: Azért mert
atyáitok elhagytak engem, azt mondja
az ÚR, és idegen istenek után jártak, és
azoknak szolgáltak és azokat imádták,
engem pedig elhagytak, és az én törvényemet nem tartották meg.
12 És ti gonoszabbul cselekedtetek
mint atyáitok, mert íme ti mindnyájan
a ti gonosz szívetek keménységét követitek, nem hallgatva rám.

4
Jer 7,33;
Jer 9,22;
Jer 14,16;
Jer 15,2;
Jer 15,3;
Jer 25,33;
Jer 34,20;

6
3Móz
19,28;
5Móz 14,1;

9
Ésa 24,7-8;
Jer 7,34;
Jer 25,10;
Ezék 26,13;

10
Jer 5,19;

12
Jer 3,17;
Jer 7,26;
Jer 9,14;
Jer 11,10;
Jer 13,10;
Jer 17,23;

Jeremiás 16. 17.
13
5Móz 4,27;
5Móz
28,64-65;
14
Jer 23,7-8;

17
Jób 34,21;
Péld 5,21;
Jer 32,19;
18
Jer 3,2;
Ezék 43,7;

21
Jer 33,2;

13 Azért kivetlek titeket e földből arra
a földre, amelyet sem ti nem ismertek,
sem a ti atyáitok, és ott majd idegen
isteneknek szolgáltok nappal és éjjel,
mivelhogy nem könyörülök rajtatok.
14 Azért íme eljönnek a napok, ezt
mondja az ÚR, amikor nem mondják
többé: Él az ÚR, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről;
15 Hanem ezt mondják: Él az ÚR, aki
felhozta Izrael fiait észak földjéről és
mindazokról a földekről, amelyekbe elszórta őket! Mert visszaviszem őket az
ő földjükre, amelyet atyáiknak adtam.
16 Íme én sok halász után küldök, ezt
mondja az ÚR, hogy halásszák ki őket;
azután pedig sok vadász után küldök,
hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is.
17 Mert szemmel tartom minden útjukat, nem rejtőzhetnek el arcom elől, és
az ő álnokságuk nincs elfedve szemeim elől.
18 Előbb azonban kétszeresen megfizetek nekik az ő bűneikért és vétkeikért, mert megszentségtelenítették az
én földemet az ő utálatosságaik holttestével, és az ő fertelmességeikkel töltötték be az én örökségemet.
19 Az ÚR az én erősségem, én bástyám
és én menedékem a nyomorúság idején!
Hozzád jönnek majd a népek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hazugságot bírtak a mi atyáink, hiábavalóságot, és semmi haszon nem volt bennük.
20 Csinálhat-e az ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek!
21 Azért íme ezúttal megismertetem
velük, megismertetem velük az én kezemet és erősségemet, és megtudják,
hogy az ÚR én nevem.

17

Először szól a próféta a nép kemény,
engedetlen és vakmerő szívéről, azután kárhoztatja az emberben való bizalmat,
és az Istenben bízókat boldognak mondja. Kárhoztatja azonban az ember szívének csalárdságát. Könyörög a próféta az
ő ellenségei ellen. Utoljára, inti a népet a
szombat megszentelésére, melyért minden
jót ígér nekik.

1
Jer 11,13;

1 A Júda vétke vastollal, gyémántheg�gyel van felírva, fel van vésve szívük
táblájára és oltáraitok szarvaira,

2 Mivelhogy megemlékeznek fiaik az
ő oltáraikról, berkeikről a zöld fák mellett és a magas halmokon.
3 Te aki a hegyekben bízol, a te meződön
való örökséged, minden kincsed prédává teszem a bálványokért, minden
határodban való bűneidért.
4 És elszakíttatsz te is a te örökségedtől
amelyet én adtam neked, és szolgáltatni fogom veled a te ellenségeidet olyan
földön, amelyet nem ismersz, mert
meggyújtottátok a tüzet haragomban,
mely örökké ég.
5 Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és hústestbe helyezi erejét, az ÚRtól pedig eltávozott
az ő szíve!
6 Mert olyanná lesz mint a hangafa a
pusztában, és nem látja mikor eljön a
jó, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.
7 Áldott az a férfi aki az ÚRban bízik,
és akinek bizodalma az ÚR,
8 Mert olyanná lesz mint a víz mellé
ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja
gyökereit, és egyáltalán nem érzi amikor eljön a hőség, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem
szűnik.
9 Csalóbb a szív mindennél, és gonosz
az, kicsoda ismerhetné azt?
10 Én, az ÚR vagyok az, aki a szívet
megrostálom és a veséket megpróbálom, hogy megfizessek kinek-kinek az
ő útjai szerint és cselekedetei gyümölcse szerint.
11 Mint a fogoly madár mely sokat tojik, de nem mind költi ki, úgy aki gazdagságot gyűjt, és nem igazán: az ő
napjai felén elhagyja azt, halálakor pedig bolonddá lesz.
12 A Magasságos dicsőséges trónja,
kezdettől fogva a mi szent hajlékunk
helye.
13 Óh URam, Izrael reménysége! Akik
elhagynak téged mind megszégyenülnek! Akik elszakadnak tőlem, a porba
iratnak be, mert elhagyták az URat, az
élő vizek kútfejét!
14 Gyógyíts meg engem URam és
meggyógyulok, tarts meg engem és
megtartatom, mert Te vagy az én dicséretem!
15 Íme ők azt mondják nekem: Hol van
az ÚR szava? Most jöjjön el!
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2
Jer 2,20;
3
Jer 15,13;

4
5Móz
28,68;
Jer 15,14;
Jer 16,13;

7
Zsolt 2,12;
Zsolt 34,9;
Péld 16,20;
Ésa 30,18;
8
Zsolt 1,3;

10
1Sám 16,7;
Jób 34,11;
Zsolt 7,10;

13
Zsolt
73,27;
Ésa 1,28;
Jer 2,13;
Jn 8,6;

15
Ésa 5,19;
2Pét 3,4;

Jeremiás 17. 18.

17
Jer 16,19;
18
Zsolt 35,4;
Zsolt
40,15;
Jer 15,15;

21
Neh 13,19;

22
2Móz 20,8;
2Móz
23,12;
2Móz
31,13;
Ezék 20,12;
23
Jer 11,10;
Jer 13,10;
Jer 16,12;

25
Jer 22,4;

16 Én pedig nem utáltam meg az utánad való pásztorságot: és nem kívántam a háborúság napját, Te tudod: ami
a számból kijött, előtted volt.
17 Ne légy nekem félelmemre: Te vagy
nekem reménységem a háborúság
napján!
18 Szégyenüljenek meg akik üldöznek
engem, de ne én szégyenüljek meg; ők
rettegjenek és ne én rettegjek; hozd rájuk a háborúság napját, és kétszeres
nyomorúsággal rontsd meg őket!
19 Ezt mondta nekem az ÚR: Menj és
állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen bemennek és amelyen kijönnek
Júda királyai, és Jeruzsálemnek is minden kapujában!
20 És ezt mondd nekik: Halljátok meg
az ÚR szavát Júda királyai és egész
Júda és Jeruzsálem minden lakosa,
akik bejártok e kapukon!
21 Ezt mondja az ÚR: Vigyázzatok
a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet
szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin
be ne vigyetek!
22 Házaitokból se vigyetek ki terhet
szombatnapon, és semmi munkát ne
végezzetek, hanem szenteljétek meg a
szombatnapot úgy, ahogy atyáitoknak
megparancsoltam!
23 De ők nem hallgattak és fülüket
sem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakukat, hogy ne halljanak, és
az oktatást be ne vehessék.
24 Pedig ha valóban engem hallgattok, ezt mondja az ÚR, és nem visztek
be terhet e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon:
25 Akkor e város kapuin királyok és
fejedelmek fognak bevonulni, akik a
Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind maguk, mind fejedelmeik, Júda férfiai és Jeruzsálem
lakosai, és e városban lakni fognak
mindörökké.
26 És bejönnek Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről, a mezőről, a hegyről és dél felől,
hozva égőáldozatokat, áldozatokat,
minhát és illatot, és hozva hálaáldozatot az ÚR házába.
27 Ha pedig nem engedtek nekem,
hogy megszenteljétek a szombatnapot,
és hogy ne hordjatok terhet és ne jöj744

jetek be Jeruzsálem kapuin szombatnapon: tüzet gerjesztek az ő kapuiban
és megemészti Jeruzsálem palotáit, és
nem lesz eloltható.

18

Isten szép hasonlatokkal megjelenti,
hogy neki hatalma van a zsidókon, és
ha megtérnek, akkor megtartja és megvédi
őket, ha pedig nem, akkor megbünteti őket,
és a bűneiket is felsorolja. Végül Isten előtt
panaszkodik az ellene hozott tanácsok miatt, és kéri Isten segítségét az ő megoltalmazására és ellenségei veszedelmére.

1 Az a beszéd amelyet az ÚR beszélt
Jeremiásnak, ezt mondva:
2 Kelj fel és menj le a fazekas házába,
és ott közlöm veled az én beszédeimet!
3 Lementem azért a fazekas házába, és
íme ő edényt készített a korongon.
4 És elromlott az edény amelyet készített, és amely mint agyag volt a fazekas
kezében, és azonnal más edényt készített belőle, ahogy a fazekas jobbnak
látta elkészíteni.
5 És szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
6 Vajon nem cselekedtem-e veletek
úgy mint ez a fazekas, óh Izrael háza?
ezt mondja az ÚR. Íme, mint az agyag
a fazekas kezében, olyanok vagytok ti
az én kezemben, óh Izrael háza!
7 Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem egy szempillantásban:
8 De ha megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szóltam: én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam.
9 És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem;
10 Ha a gonoszt cselekszi előttem
és nem hallgat az én szavamra: akkor megbánom a jót, amellyel vele jót
akartam tenni.
11 Most azért beszélj csak a Júda
férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, ezt
mondva: Ezt mondja az ÚR: Íme, én
gonoszt készítek ellenetek és tervet
tervezek ellenetek! térjetek meg most,
ki-ki a maga gonosz útjáról, és jobbítsátok meg útjaitokat és cselekedeteiteket!
12 Ők ezt mondták: Nincs szándékunkban a megtérés, hanem a magunk
gondolatai után megyünk, és mind-

6
Ésa 45,9;
Ésa 64,8;
Róm 9,20;

7
Jer 1,10;

11
2Kir 17,13;
Jer 7,3;
Jer 25,5;
Jer 26,13;
Jer 35,15;

12
Jer 2,25;

13
Jer 2,10;
Hós 6,10;

15
Jer 2,32;
Jer 3,21;
Jer 6,16
Jer 13,25;
16
Jer 12,11;
Jer 19,8;
Jer 49,13;
Jer 50,13;
17
Ésa 27,8;
Ésa 29,6;
Jer 4,11-13;
Jer 13,24;
18
Jer 9,8;
Mal 2,7;

21
Zsolt
109,10;

nyájan a mi gonosz szívünk gondolatát cselekedjük.
13 Azért ezt mondja az ÚR: Kérdezzétek csak meg a népeket: kicsoda hallott
ilyeneket? Igen utálatosan cselekedett
Izrael lánya!
14 Elhagyja-e valaki a mezőség sziklájának vizét, amely a Libanon havasáról
származik? Vajon elhagyja-e az idegen
hűvös folyóvizeket?
15 Ám az én népem elfeledkezett rólam,
hiába áldozik; megbortánkoztatták
őket az ő útjaikban, az ősrégi útjukban, hogy ösvényeken, járatlan úton
járjanak;
16 Hogy pusztasággá tegyem földjüket, örökös csúfsággá, hogy aki átmegy rajta, elálmélkodjon és fejét csóválja.
17 Mint a keleti széllel szórom szét
őket az ellenség előtt, háttal és nem
arccal nézek rájuk az ő pusztulásuk
napján.
18 Ők pedig mondták: Gyertek és tervezzünk terveket Jeremiás ellen, mert
nem vész el a törvény a paptól, sem
a tanács a bölcstől, sem az ige a prófétától! Gyertek el és verjük meg őt
nyelvvel, és ne hallgassunk egy szavára sem!
19 Figyelj rám URam, és az én pereseim szavát halld meg!
20 Hát rosszal fizetnek-e a jóért, hogy
ők vermet ástak az én lelkemnek? Emlékezz! Előtted álltam, hogy javukra
beszéljek, hogy elfordítsam róluk haragodat.
21 Azért juttasd fiaikat éhségre, és
hányd őket fegyver hegyére, hogy legyenek az ő asszonyaik magtalanokká
és özvegyekké; férjeik pedig legyenek
halál martalékává, ifjaikat fegyver verje le a harcon.
22 Kiáltás hallatsszon házaikból, mikor sereggel törsz rájuk hirtelen, mert
vermet ástak, hogy elfogjanak engem,
és tőrt vetettek lábaimnak.
23 Te pedig URam, tudod minden ellenem való gyilkos szándékukat; ne kegyelmezz meg álnokságuknak, és ne
töröld ki bűneiket arcod elől, hanem
hulljanak el előtted, a Te haragod idején cselekedj ellenük!
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Jeremiás 18. 19.

Az Isten a próféta által az egész Júda
romlását és veszedelmét megjelenti,
a fazekas edényének összetörése által.
1 Ezt mondja az ÚR: Menj el és vegyél
egy cserépkorsót a fazekastól, és vedd
magad mellé a nép véneit és a papok
véneit.
2 Menj el a Hinnom fiának völgyébe,
amely a napkeleti kapu bejáratánál
van, és kiáltsd ott azokat a szavakat
amelyeket én szólok neked,
3 És ezt mondd: Halljátok meg az ÚR
szavát Júda királyai és Jeruzsálem lakosai: Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Íme nyomorúságot hozok
erre a helyre úgy, hogy aki csak hallja
megcsendül bele a füle.
4 Azért mert elhagytak engem és idegenné tették ezt a helyet, és idegen isteneknek áldoztak benne, akiket sem
ők nem ismertek, sem atyáik, sem Júda
királyai, és ártatlan vérrel töltötték be
ezt a helyet;
5 És oltárokat építettek a Baálnak,
hogy megégessék fiaikat a tűzben,
égőáldozatul a Baálnak, amit én nem
parancsoltam, sem nem rendeltem, és
amire nem is gondoltam.
6 Azért íme eljönnek a napok, azt
mondja az ÚR, és ez a hely nem neveztetik többé Tófetnek, sem a Hinnom
fia völgyének, hanem öldöklés völgyének.
7 És eszét vesztem ezen a helyen
Júdának és Jeruzsálemnek, és fegyverrel ejtem el őket ellenségeik előtt, és az
életükre törők kezével; holttesteiket
pedig az ég madarainak és a mezei vadaknak adom eledelül.
8 És csodává és szörnyűséggé teszem
ezt a várost, aki csak átmegy rajta álmélkodik és szörnyülködik az ő nagy
romlásán.
9 És megetetem velük az ő fiaik húsát és lányaik húsát, és megeszi ki-ki
az ő barátja húsát, a megszállás alatt és
a nyomorúság alatt, amellyel megszorongatják őket ellenségeik és akik keresik az ő lelküket.
10 Azután törd el e korsót azok szeme
láttára, akik elmennek veled.
11 És ezt mondd nekik: Ezt mondja a
Seregek URa: Így töröm össze ezt a népet és ezt a várost, ahogy összetörhető ez a cserépedény, amely többé meg
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3
1Sám 3,11;
2Kir 21,12;

4
Ésa 65,11;
Jer 2,13;
Jer 2,17;
Jer 2,19;
Jer 5,7;
Jer 5,19;
Jer 7,6;
Jer 15,6;
Jer 17,13;

6
Jer 7,32;

7
Jer 15,3;
Jer 16,4;
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3Móz
26,29;
5Móz
28,53;
JSir 4,10;
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Jer 7,32;

Jeremiás 19. 20.

13
Jer 7,18;

15
Jer 7,26;
Jer 17,23;

sem építhető, és Tófetben temettetnek
el, mert nem lesz más hely a temetkezésre.
12 Így cselekszem ezzel a hellyel és ennek lakosaival, azt mondja az ÚR, és
olyanná teszem ezt a várost, amilyen
Tófet.
13 És Jeruzsálem házai és Júda királyainak házai undokokká lesznek mint a
Tófet helye; mindazok a házak amelyek tetején az ég egész seregének áldoztak és italáldozatot vittek az idegen isteneknek.
14 Azután hazajött Jeremiás Tófetből,
ahová az ÚR küldte őt prófétálni, megállt az ÚR házának udvarában, és szólt
az egész népnek:
15 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Íme, ráhozom erre a városra
és ennek minden városára mind azt a
gonoszt, amelyről szóltam ellene, mert
megkeményítették nyakukat, hogy ne
hallják az én beszédeimet.

20

Passúr megveri Jeremiást, megfogja őt és tömlöcbe veti. Másodnap, Jeremiás jövendőt mond Passúrnak és az ő
háza népének gyalázatos fogságáról. Azután a próféta az elhívására hivatkozva panaszkodik az ő nyomorúságairól, és Isten
segítségét kéri az ő ellenségei ellen, és lelkében bizalmat vesz és hálákat ad Istennek
az ő szabadításáért és ellenségei megrontásáért.

5
Jer 15,13;
Jer 17,3;

1 És hallotta Passúr, a pap, az Immár
fia (ő pedig fejedelem volt az ÚR házában), Jeremiást, ahogy ezeket a szavakat prófétálta.
2 És megcsapdosta Passúr Jeremiást,
a prófétát, és bevetette őt a tömlöcbe,
amely a Benjámin felső kapujában, az
ÚR házával szemben volt.
3 És másnap kivette Passúr Jeremiást
a tömlöcből, és mondta neki Jeremiás:
Nem Passúrnak nevezett téged az ÚR,
hanem Mágor Missábibnak;
4 Mert ezt mondja az ÚR: Íme, én félelmet adok beléd és minden barátodba,
és a szemed láttára elhullanak az ellenségeik fegyvere által; az egész Júdát
pedig odaadom a babiloni király kezébe, és elviszi őket Babilonba, és fegyverrel vágja le őket:
5 És odaadom ennek a városnak minden erősségét és minden munkáját, és
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minden dicsőségét, és Júda királyainak minden kincsét odaadom az ellenségeik kezébe, és elrabolják, elhurcolják és Babilonba viszik azokat.
6 Te pedig Passúr, és a te házad minden lakosa, rabságba mentek, és Babilonba jutsz és ott halsz meg és ott
temettetsz el, te és minden barátod,
akiknek hamisan prófétáltál.
7 Megcsaltál URam engem és megcsalatkoztam, erősebb voltál nálam és legyőztél! Szüntelen csúfolnak engem,
mindenki csúfol engem,
8 Mert mióta szólni kezdtem, kiáltok;
így kiáltok: erőszak és romlás! Mert az
ÚR szava mindenkor gyalázatomra és
csúfságomra van nekem.
9 Azért azt mondtam: Nem emlékezem róla, sem az Ő nevében nem szólok többé; de az ÚR igéje a szívemben,
mint a csontjaimba rekesztett égő tűz,
és azt hordozva elfáradok, és nem hordozhatom.
10 Mert hallom sokak rágalmazását, a
mindenfelől való fenyegetést: Mondjátok meg mit szóljunk és mi is feljelentjük: mindazok is akik barátaim, az én
tántorodásomra figyelnek, ezt mondva: Talán megbotránkozik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta.
11 De az ÚR velem van mint erős óriás, azért elesnek a kergetőim és nem
bírnak velem, igen megszégyenülnek,
mert nem lesz jól dolguk: örökkévaló gyalázat lesz rajtuk és felejthetetlen.
12 Azért óh Seregek URa, aki szereted az igazat, látod a veséket és a szívet, hadd lássam a büntetésedet rajtuk, mert neked jelentettem meg az én
ügyemet!
13 Énekeljetek az ÚRnak, dicsérjétek
az URat, mert a szegény lelkét megszabadította a gonoszok kezéből.
14 Átkozott a nap amelyen születtem;
a nap amelyen anyám szült engem, ne
legyen áldott!
15 Átkozott ember az aki hírt vitt az
én atyámnak, ezt mondva: Fiúmagzatod született neked, igen megörvendeztetve őt.
16 És legyen az az ember olyan mint
azok a városok, amelyeket elvesztett
az ÚR és meg nem bánta; és halljon
reggel kiáltást, és zenebonát délben.
17 Hogy nem ölt meg engem az anyám
méhében, hogy az anyám lett volna
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Jer 17,18;
Jer 23,40;
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Jer 11,20;
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Jer 18,19;
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Jer 15,10;
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Jób 3,20;

koporsóm, és méhében soha nem fogadott volna!
18 Miért is jöttem ki az anyám méhéből,
hogy nyomorúságot lássak és bánatot,
és hogy napjaim gyalázatban végződjenek?

21

Sedékiás király tanácsot kér Jeremiás
prófétától, miután Nabukodonozor
megszállta Jeruzsálemet, Jeremiás megüzeni a királynak a város és a benne valók
nagy veszedelmét. Ezért inti a népet, hogy
az életükről viseljenek gondot, hódoljanak
meg az ellenségnek. A király háza népét
inti a megtérésre.
1 Ez a beszéd, amelyet az ÚR Jeremiásnak szólt, mikor elküldte hozzá
Sedékiás király Passúrt, Melkiás fiát,
és Sofóniást, a Maásiás pap fiát, ezt
mondva:
2 Kérdezd meg most értünk az URat,
mert Nabukodonozor, a babiloni király viaskodik ellenünk, ha cselekszik-e az ÚR velünk minden Ő csodája
szerint, hogy elhagyjon minket?
3 És mondta nekik Jeremiás: Ezt mondjátok Sedékiásnak.
4 Így szól az ÚR, Izrael Istene: Íme,
én elfordítok minden hadi szerszámot amelyek a kezeitekben vannak,
amelyekkel a babiloni király ellen és a
káldeusok ellen viaskodtok, akik a kőfalon kívül ostromolnak titeket, és begyűjtöm őket e város közepébe;
5 És én kinyújtott kézzel vívok ellenetek és nagy erős karral, haragomban,
búsulásomban és nagy felindulásomban.
6 És megverem e város lakosait, mind
az embert, mind a barmot: nagy döghalállal halnak meg.
7 És azután, azt mondja az ÚR: Sedékiást, a Júda királyát és az ő szolgáit, és
a népet, és akik megmaradnak e városban a döghaláltól, a fegyvertől és az éhségtől: odaadom Nabukodonozornak,
a babiloni királynak kezébe és az ő ellenségeik kezébe, és azoknak a kezébe akik keresik az ő lelküket, és megöli
őket éles fegyverrel; nem kedvez nekik, nem enged és nem könyörül rajtuk.
8 Azután ezt mondd ennek a népnek:
Ezt mondja az ÚR: Íme elétek adom
nektek az élet útját és a halál útját.

9 Aki e városban lakik, fegyver, éhség
és döghalál miatt kell meghalnia, aki
pedig kimegy belőle és a káldeusokhoz
megy, akik megostromolnak titeket, él
és az ő lelkét zsákmányul nyeri,
10 Mert arcomat e város veszedelmére
fordítottam és nem megszabadulására, azt mondja az ÚR: A babiloni király
kezébe adatik, és tűzzel égeti meg azt!
11 Júda királya házának mondd meg:
Halljátok meg az ÚR szavát!
12 Dávidnak háza, ezt mondja az ÚR:
Hamarsággal tegyetek igaz ítéletet,
a nyomorultat mentsétek meg a nyomorgató kezéből, különben kitör a haragom mint a tűz, és felgerjed és nem
lesz aki eloltsa, az ő cselekedeteik gonoszsága miatt.
13 Íme én rátok megyek, aki a mezőn
lévő kőszikla völgyében laksz: azt
mondja az ÚR, akik azt mondjátok: Kicsoda jön le ellenünk, és kicsoda jön be
a házainkba?
14 És a ti cselekedeteitek gyümölcse szerint látogatlak meg titeket, azt
mondja az ÚR, és tüzet gyújtok az ő
erdejében, és az körös-körül mindent
megemészt!
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Jer 38,2;

12
Jer 22,3;

14
Jer 17,27;

22

A próféta Isten parancsolatából
megtérésre inti a királyt, a fejedelmeket és a közösséget, ígéretek és fenyegetések által. Azután minden rendbeli gonoszságát átgondolva név szerint a királyoknak, Joakháznak, Joákhimnak és
Jekoniásnak mondja meg az ő nyomorúságukat.

1 Ezt mondja az ÚR: Menj le a Júda királyának házába, és mond el ezt a szót:
2 És ezt mondd: Halld meg az ÚR szavát Júda királya, aki a Dávid királyi
székében ülsz, te és a te szolgáid, és a
te néped, akik bejártok e kapukon!
3 Ezt mondja az ÚR: Tegyetek ítéletet
és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne
nyomorgassátok és rajta ne erőszakoskodjatok, és ne ontsatok ártatlan vért
ezen a helyen.
4 Mert ha ezt cselekszitek, akkor bemennek e háznak kapuin a Dávid magvából való királyok, akik az ő székébe
ülnek, szekereken és lovakon menve ő,
az ő szolgái és az ő népe.
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Jak 5,4;

18
Jer 16,4-6;

5 Ha pedig nem hallgattok e szavakra,
én magamra esküszöm, azt mondja az
ÚR, hogy elpusztul ez a ház.
6 Mert így szól az ÚR a Júda királyának háza felől: Gileád voltál előttem és
a Libanon feje voltál: ha el nem pusztítalak téged, mint a városokat amelyekben nem laknak.
7 És felkészítem ellened a rablókat,
mindegyiket az ő fegyverével, és kivágják a te válogatott cédrusaidat és a
tűzre vetik.
8 És sok nép megy át e városon, és ezt
mondják egymásnak: Miért művelte
ezt az ÚR ezzel a nagy várossal?
9 És ezt mondják: Mert elhagyták az
ő URuk Istenük szövetségét, és idegen istenek előtt borultak le és azoknak szolgáltak.
10 Ne sirassátok a halottat és ne bánkódjatok érte, hanem azt sirassátok aki
elment, mert nem jön vissza többé, és
az ő szülőföldjét nem látja meg.
11 Mert ezt mondja az ÚR Sallum felől, Jósiásnak, a Júda királyának fia felől, aki az ő atyja, Jósiás helyett uralkodik: Mikor kimegy e helyből többé
nem tér ide vissza.
12 Hanem azon a helyen hal meg ahová rabságra vitték, és e földet nem látja többé.
13 Jaj annak aki hamisan építi házát,
felházait pedig álnokul; aki felebarátjával ingyen szolgáltat, és munkája bérét nem adja meg neki.
14 Aki ezt mondja: Nagy házat építek
magamnak és tágas felházakat, és ablakokat csinál rajta, és cédrusfával béleli ki és cinóberrel megfesti.
15 Uralkodsz-e attól, hogy cédrussal veszed körbe magad? Atyád nem
evett és ivott-e? mikor igazságot és ítéletet cselekedett, akkor jó dolga volt.
16 Igazságosan ítélte a szegényt és
a nyomorultat, és akkor jól volt dolga. Nem ez az én igaz ismeretem? azt
mondja az ÚR!
17 De a te szemeid és szíved csak a te
fösvénységedre vannak, és az ártatlan
vér kiontására, és ragadozásra és erőszak elkövetésére.
18 Azért ezt mondja az ÚR Jojákimnak,
Jósiás, Júda királya fia felől: Nem siratják őt: Jaj atyámfia! Jaj húgom! nem siratják őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsőségének.
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19 Úgy temetik el mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin
kívül!
20 Menj fel a Libanonra és kiálts, és
a Básánon emeld fel szavad és kiálts
mindenfelé, mert szeretőid mind tönkre jutottak.
21 Szóltam neked mikor jól volt dolgod, de ezt mondtad: Nem hallgatlak.
Ifjúságodtól fogva ez a szokásod, hogy
nem hallgattad az én szavamat!
22 Minden pásztorodat szél emészti
meg, és a szeretőid rabságra mennek;
akkor szégyent vallasz majd és pironkodsz minden gonoszságodért.
23 Te, aki a Libanonon laksz, a cédrusfákon fészkelsz: hogy fogsz majd
nyögni mikor fájdalmak lepnek meg, a
gyermekszülő vajúdása?
24 Élek én, azt mondja az ÚR, hogy ha
Kóniás, Jojákimnak, a Júda királyának
fia pecsétgyűrű volna is az én jobb kezemen, mégis lerántanálak onnan.
25 És odaadlak téged a te lelked keresőinek kezébe, és azoknak a kezébe akiknek tekintetétől félsz, és
Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe és a káldeusok kezébe.
26 És elvitetlek téged és a te anyádat,
aki szült téged, idegen földre amelyben nem születtetek, és ott haltok meg.
27 És nem jönnek vissza arra a földre,
amelyre az ő lelkük visszajönni kívánkozik.
28 Vagy utálatos és elromlott edény ez
a férfi, ez a Kóniás, vagy olyan edény
amelyben semmi gyönyörűség nincs?
Miért lökték el őt és az ő magvát, és
dobták olyan földre amelyet nem ismernek?
29 Föld, föld, föld! halld meg az ÚR
szavát!
30 Ezt mondja az ÚR: Írjátok fel ezt a
férfit, mint gyermektelent, mint olyan
embert, akinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében, mert senkinek aki az
ő magvából a Dávid székében ül, nem
lesz jó állapota, és nem uralkodik többé Júdában.

23

Ebben a részben a pásztorokat fenyegeti, azaz a fejedelmeket, eközben vigasztalja a népet az egyház következendő megépülésével. Végül a hamis prófétákat feddi, akik a népet látásokkal megcsalják, de ezekkel együtt a népet is feddi,
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Jer 11,7-8;
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Jer 16,12;
Jer 17,23;
Jer 18,12;
Jer 19,15;
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2
Jer 13,20;

4
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5
Ésa 4,1;
Ésa 40,11;
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33,14-15;
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Lk 1,32-33;
6
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33,28;
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7
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Jer 5,7-8;
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Jer 6,13;
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Jer 14,18;
12
Zsolt 35,6;
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73,18;
Jer 13,16;

mert az igaz prófétákat csúfolják, és mind sikamlós utak a sötétben, megbotrána két rendbelieket veszedelemmel fenyegeti. koznak és elesnek: mert háborúságot
hozok rájuk, az ő meglátogatásuk esz1 Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és tendejét, azt mondja az ÚR.
elszélesztik az én mezőm juhait, azt 13 A samáriabeli prófétákban is bolondságot láttam: a Baál nevében prómondja az ÚR.
2 Azért ezt mondja az ÚR, Izrael Iste- fétáltak, és elcsalták az én népemet, az
ne a pásztoroknak akik legeltetik az Izraelt.
én népemet: Ti szélesztettétek el az 14 De a jeruzsálemi prófétákban is rútén juhaimat és űztétek el őket, és nem ságot láttam: paráználkodnak és hanéztetek utánuk; íme én meglátoga- zugságban járnak; sőt pártját fogják a
tom cselekedeteitek gonoszságát, azt gonoszoknak annyira, hogy senki sem
tér meg az ő gonoszságából; olyanok
mondja az ÚR.
3 Juhaim maradékát pedig összegyűj- előttem mindnyájan mint Szodoma, és
töm minden földről amelyekre elűz- a benne lakók mint Gomora.
tem őket, és visszahozom őket az ő ak- 15 Azért ezt mondja a Seregek URa a
laikba, és szaporodnak és megsoka- próféták felől: Íme én ürmöt adok enniük és mérget adok inniuk, mert a jesodnak.
4 És pásztorokat rendelek melléjük, ruzsálemi prófétáktól ment ki a gohogy legeltessék őket, és többé nem noszság minden földre.
félnek és nem rettegnek, sem meg nem 16 Ezt mondja a Seregek URa: Ne
hallgassátok azoknak a prófétákfogyatkoznak, azt mondja az ÚR.
5 Íme eljönnek a napok, azt mondja az nak szavait akik nektek prófétálnak,
ÚR, és feltámasztom Dávid igaz mag- elbolondítanak titeket: az ő szívük lávát, és mint király uralkodik, és böl- tását szólják, nem az ÚR szájából valót.
csen cselekszik és ítéletet és igazságot 17 Szüntelen ezt mondják azoknak,
akik megvetnek engem: Azt mondcselekszik e földön.
6 Az ő idejében megszabadul Júda, és ta az ÚR: Békességetek lesz nektek, és
Izrael bátorságosan lakik, és ez lesz az mindenkinek aki az ő szíve keményséő neve, amellyel őt nevezik: Az ÚR a ge szerint jár; ezt mondták: Nem jön
rátok veszedelem!
mi Igazságunk!
7 Azért íme elközelednek a napok, 18 Mert ki állt az ÚR tanácsában, és ki
azt mondja az ÚR, amelyekben nem látta és hallotta az Ő igéjét? Ki figyelt
mondják többé: Él az ÚR, aki kihozta az Ő igéjére és hallotta azt?
19 Íme az ÚR szélvésze nagy haraggal
Izrael fiait Egyiptom földjéből.
8 Hanem inkább ezt mondják: Él az kitör, és a hitetlenek fejére szélvész zúÚR, aki kihozta és aki hazavezérelte dul.
Izrael házának magvát az északi föld- 20 Nem szűnik meg az ÚR haragja,
ről és mindazokról a földekről ame- míg meg nem valósítja és míg be nem
lyekre kiűztem őket, és az ő földjükön teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értellaknak.
9 A próféták miatt megkeseredett ben- mét.
nem az én szívem, minden csontom 21 Nem küldtem ezeket a prófétákat,
reszket; olyan vagyok mint a részeg de ők futottak; nem szóltam nekik,
férfi, és mint a bortól elázott ember, az mégis prófétáltak.
22 Ha tanácsomban álltak volna, akkor
ÚRért és az Ő szent igéjéért.
10 Mert betelt a föld paráznákkal, mert az én igéimet hirdették volna az én néa hamis esküvés miatt elpusztíttatott a pemnek, és eltérítették volna őket az ő
föld, a puszta mezeje kiszáradt, és az gonosz útjaikról, és az ő cselekedetük
ő futásuk gonosz, és az ő hatalmassá- gonoszságától.
23 Nem közel lévő Isten vagyok-e én?
guk hamis.
11 Mert mind a próféta, mind a pap azt mondja az ÚR, és nem messze lévő
vétkeztek, még házamban is megta- Isten?
láltam az ő gonoszságukat, azt mond- 24 Vajon elrejtőzhet-e valaki a rejtekhelyeken, hogy ne lássam őt? azt
ja az ÚR.
12 Azért az ő útjuk olyan lesz mint a mondja az ÚR, vajon nem töltöm-e be
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Jer
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a mennyet és a földet? azt mondja az
ÚR.
25 Hallottam, hogy mondják a próféták akik hazugságot prófétálnak az én
nevemben, ezt mondva: Álmot láttam,
álmot láttam.
26 Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik az ő szívük hamisságát prófétálják?
27 Akik el akarják felejtetni az én népemmel az én nevemet az ő álmaikkal,
amelyeket egymásnak beszélnek, ahogyan az ő atyáik elfeledkeztek az én
nevemről a Baálért?
28 A próféta aki álomlátó, beszéljen álmot; akinél pedig az én igém van, igazán beszélje az én igémet. Mi köze van
a polyvának a búzával? azt mondja az
ÚR.
29 Nem olyan-e az én igém mint a tűz?
azt mondja az ÚR, mint a pöröly, mely
megrontja a kősziklát?
30 Azért íme én a prófétákra támadok,
azt mondja az ÚR, akik az én beszédeimet ellopják, egyik a másiktól.
31 Íme én a prófétákra támadok, azt
mondja az ÚR, akik felemelik nyelvüket és azt mondják: az ÚR mondta!
32 Íme én a prófétákra támadok, akik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az ÚR, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelgéseikkel, holott én nem
küldtem őket, sem nem parancsoltam
nekik, és használni sem használtak e
népnek, azt mondja az ÚR.
33 Mikor pedig megkérdez téged e
nép, vagy a próféta, vagy a pap, ezt
mondva: Micsoda az ÚR terhe? akkor mondd meg nekik azt: mi a teher?
Az, hogy elhagylak titeket, azt mondja az ÚR.
34 Amely próféta vagy pap, vagy közösség azt mondja: Ez az ÚR terhe,
meglátogatom azt az embert és annak
házát.
35 Ki-ki ezt mondja a barátjának és kiki az atyjafiának: Mit felelt az ÚR? és
mit szólt az ÚR?
36 És az ÚR terhét ne emlegessétek
többé, mert mindenkinek terhes lesz
az ő szava, ha elforgatjátok az élő Istennek, a Seregek URának, a mi Istenünknek beszédeit.
37 Ezt mondd a prófétának: Mit felelt
neked az ÚR, és mit szólt az ÚR?
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38 Ha az ÚR terhét említitek, tehát ezt
mondja az ÚR: Mivelhogy ti ezt a szót
mondtátok: ez az ÚR terhe, jóllehet
küldtem hozzátok akik ezt mondják:
Ne mondjátok: ez az ÚR terhe;
39 Ezért íme én egészen elfelejtkezem
rólatok és kigyomlállak titeket, és a várost amelyet nektek és atyáitoknak adtam, elvetem az én arcom elől.
40 És örökkévaló szégyent és örökkévaló gyalázatot hozok rátok, amely el
nem felejtetik.

40
Jer 20,11;

24

Isten mind példákban, mind pedig
nyilvánvaló beszéddel megjelenti a
prófétán keresztül az egyház elkövetkezendő felépülését. A király és a nép jövendő
rabságáról is szól a próféta által.
1 Látomást mutatott nekem az ÚR,
és íme két kosár füge volt letéve az
ÚR temploma előtt, miután Nabukodonozor babiloni király Jékóniást,
Jojákimnak, a Júda királyának fiát és
Júda fejedelmeit és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba.
2 Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék; a
másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt.
3 És mondta nekem az ÚR: Mit látsz te
Jeremiás? És mondtam: Fügéket. A jó
fügék igen jók, de a rosszak igen ros�szak, sőt rosszaságuk miatt ehetetlenek.
4 És szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
5 Ezt mondja az Izrael URa Istene:
Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket erről a helyről a káldeusok földjére vitettem, az ő javukra.
6 És szemmel tartom őket az ő javukra,
és visszahozom e földre, és felépítem
és el nem rontom, és beplántálom és ki
nem szaggatom.
7 És szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az
ÚR, és ők népemmé lesznek, én pedig
Istenükké leszek, mert teljes szívükből
megtérnek hozzám.
8 És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt,
azt mondja az ÚR, olyanná teszem
Sedékiást, a Júda királyát, és az ő ma-
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radékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát akik itt maradnak e földön, és azokat akik Egyiptom földjén
laknak.
9 És rettegésnek, veszedelemnek teszem ki őket a föld minden országában; gyalázatnak, példabeszédnek,
gúnynak és szidalomnak minden helyen ahová kiűzöm őket.
10 És fegyvert, éhséget és döghalált
bocsátok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről amelyet nekik adtam
és az ő atyáiknak.

25

A próféta bizonyságot tesz a királyról és a közösségről, hogy engedetlenek voltak az Isten parancsolataihoz,
ezért jövendőt mond a hetven évig tartó
fogságról. Ezután minden pogánynak és
a babilonbelieknek is veszedelmet és romlást jövendöl.
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1 Az a beszéd amely Jeremiáshoz jött
az egész Júda népe felől, Jojákim negyedik esztendejében; aki fia volt
Jósiásnak, Júda királyának, mely az
első esztendeje Nabukodonozornak, a
babiloni királynak;
2 Amelyet Jeremiás próféta az egész
Júda népéhez és Jeruzsálem minden
lakosához szólt, ezt mondva:
3 Jósiás tizenharmadik esztendejétől
fogva, aki Amonnak, a Júda királyának fia volt, e napig (vagyis huszonhárom esztendő óta) szólt az ÚR nekem,
és én szóltam nektek, jó reggel szóltam, de nem hallgattátok.
4 És az ÚR elküldte hozzátok minden
szolgáját, a prófétákat, jó reggel elküldte, de nem hallgattátok, és fületeket sem hajtottátok a hallásra.
5 Ezt mondták: Térjetek már meg
mindnyájan a ti gonosz útjaitokról és a
ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, amelyet az ÚR adott
nektek és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké.
6 És ne járjatok idegen istenek után,
hogy szolgáljatok nekik és imádjátok
őket, és ne ingereljetek fel engem kezeitek munkájával, és nem cselekszem
veletek gonoszt.
7 De nem engedtetek nekem, azt
mondja az ÚR, hanem fel akartok ingerelni kezeitek munkájával a ti veszedelmetekre.

8 Azért ezt mondja a Seregek URa: Mivelhogy nem engedtetek az én beszédeimnek:
9 Íme kiküldök és felveszem észak
minden nemzetségét, azt mondja az
ÚR, és Nabukodonozort, a babiloni
királyt, az én szolgámat, és behozom
őket erre a földre, és ennek lakóira és
mind a körül való nemzetekre, és elvesztem őket és csodává és szörnyűséggé teszem őket és örökkévaló pusztasággá.
10 És elveszem tőlük az öröm szavát, a
vigasság szavát, a vőlegény szavát és a
menyasszony szavát, a malmok zörgését és a szövétnek világosságát.
11 És ez az egész föld pusztasággá és
csodává lesz, és e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak hetven esztendeig.
12 És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni királyon
és az ő népén az ő álnokságukat, azt
mondja az ÚR, és a káldeai földön, és
örökkévaló pusztasággá teszem azt.
13 És végbeviszem minden beszédeimet azon a földön, amiket szóltam felőle, mindazt ami meg van írva ebben
a könyvben, amelyet prófétált Jeremiás az összes nemzetek felől.
14 Mert rajtuk is uralkodnak majd sok
nemzetek és nagy királyok, és megfizetek nekik az ő cselekedeteik szerint
és kezeik munkája szerint.
15 Mert ezt mondta nekem Izrael URa
Istene: Vedd el kezemből e harag borának poharát, és itasd meg vele mindazokat a nemzeteket akikhez küldelek
téged.
16 Hogy igyanak, részegedjenek meg
és bolondozzanak a fegyver miatt,
amelyet közéjük bocsátok.
17 És elvettem a poharat az ÚR kezéből, és megitattam mindazokat a nemzeteket akikhez küldött engem az ÚR:
18 Jeruzsálemet és Júda városait, az ő
királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá, csodává, szörnyűséggé és átokká tegyem őket, ahogy e mai napon
van:
19 A fáraót, Egyiptom királyát, az ő
szolgáit és fejedelmeit és minden ő népét,
20 És minden keveredett népet, és az
Úz földjének minden királyát, és a
filiszteusok földjének minden kirá751
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lyát, és Askalont, Gázát, Akkaront és
Azótus maradékait,
21 Edomot, Moábot és az Ammon fiait,
22 És Tírusz minden királyát és Szidon
minden királyát és a szigetek minden
királyát, akik a tengeren túl vannak,
23 Dedánt és Témánt és Búzt és mindazokat, akik e világ utolsó határain
laknak,
24 És Arábia minden királyát és a keverék nép minden királyát, akik a
pusztában laknak,
25 És Zimri minden királyát, és Elám
minden királyát, és a médek minden
királyát,
26 És észak minden királyát, mind a
közel valókat, mind a távol valókat,
egyiket a másikra, és a föld minden országát amelyek e föld színén vannak;
Sésák királya pedig ezek után iszik.
27 Azért ezt mondd nekik: Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Igyatok és részegedjetek meg, okádjatok és
hulljatok el, és fel ne keljetek a fegyver
előtt amelyet én küldök közétek.
28 És ha majd a te kezedből nem akarják elvenni a poharat, hogy igyanak
belőle: ezt mondd nekik: Így szól a Seregek URa: Kétség nélkül meg kell innotok.
29 Mert íme a város ellen amely az én
nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet indítok, ti pedig egészen megmenekültök-e? Nem menekültök, mert
én fegyvert hozok e föld minden lakosára, azt mondja a Seregek URa,
30 Te pedig prófétáld meg nekik mindezeket a szavakat, és ezt mondd nekik: Az ÚR a magasságból szól, és az Ő
szent lakhelyéből kiált, nagy kiáltással
kiált az Ő házára, mint a szőlőtaposók
kiáltása, e föld minden lakosa ellen.
31 Elhat ez a kiáltás a föld végére, mert
pere van az ÚRnak a pogányokkal, Ő
minden hústest ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az ÚR.
32 Így szól a Seregek URa: Íme, a nyomorúság eljön egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a
föld széleitől.
33 És azon a napon levágatnak az
ÚRtól a föld egyik végétől fogva a föld
másik végéig, nem sirattatnak meg, és
össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a föld színén
mint a ganéj.
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34 Jajgassatok pásztorok és kiáltsatok, és heverjetek a porban ti vezérei
a nyájnak, mert betelnek a ti megöletéseteknek és szétszóratásotoknak napjai, és elhullotok, noha drága edények
vagytok.
35 És nincs hová futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyáj vezéreinek.
36 Hallatszik a pásztorok kiáltozása és
a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította az ÚR az ő legeltető helyüket.
37 Elpusztultak a békességes legeltető
helyek az ÚR felgerjedt haragja miatt.
38 Elhagyta azokat, mint az oroszlán az
ő barlangját, mert pusztasággá lett az
ő földjük a zsarnok dühe miatt, és az Ő
búsulásának haragja miatt.
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Jeremiás mindenkit megtérésre int,
és az engedetlenek ellen hirdeti az
Isten ítéletét, ezért megfogják őt és vádolják a papok és hamis próféták, de az Isten
különleges gondviseléséből megoltalmazza.
1 Jojákim uralkodásának kezdetén, aki
Jósiásnak, a Júda királyának fia volt, e
szót szólta az ÚR, ezt mondva:
2 Ezt mondja az ÚR: Állj az ÚR házának udvarába, és mondd el Júdának
minden városából azoknak, akik imádkozni jönnek az ÚR házába, mindazokat az igéket amelyeket parancsoltam
neked, hogy mondd el nekik. Egy szót
se hagyj el!
3 Hátha szót fogadnak, és mindenki
megtér az ő gonosz útjától, akkor én
is megtérek a háborúságtól, amelyet
okozni gondoltam nekik az ő cselekedeteik gonoszsága miatt.
4 És mondd meg nekik: Így szól az ÚR:
Ha nem fogadjátok szavamat, hogy az
én törvényeimben járjatok, amelyet
elétek adtam,
5 Hogy hallgassatok a prófétáknak, az
én szolgáimnak beszédére, akiket én
küldtem hozzátok, és pedig jó reggel
felkelve és elküldve, és nem engedtetek:
6 Akkor ezt a házat olyanná teszem
mint Siló, és ezt a várost megátkozzák
e föld minden nemzetségei.
7 Hallották pedig a papok és próféták
és az egész közösség Jeremiást, amint
ezeket az igéket szólta az ÚR házában.
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8 És mikor elvégezte Jeremiás a beszédet, amelyet az ÚR parancsolt mind az
egész néphez szólnia, megragadták őt
a papok és a próféták és az egész nép,
ezt mondva: Halállal kell lakolnod!
9 Miért prófétáltál az ÚR nevében, ezt
mondva: Olyan lesz ez a ház mint Siló,
és ez a város úgy elpusztul, hogy lakatlanná lesz? És összegyűlt az egész
nép Jeremiás ellen az ÚR házában.
10 De meghallották ezeket Júda fejedelmei, és felmentek a király házából
az ÚR házába, és leültek az ÚR új kapujának ajtajában.
11 És szóltak a papok és a próféták a
fejedelmeknek és az egész népnek, ezt
mondva: Halálra méltó ez az ember,
mert e város ellen prófétált, ahogy füleitekkel hallottátok.
12 És szólt Jeremiás mindazoknak a fejedelmeknek és az egész népnek, ezt
mondva: Az ÚR küldött engem, hogy
prófétáljak e ház ellen és e város ellen
mindezekkel a szavakkal amelyeket
hallottatok.
13 Most azért jobbítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, és engedjetek az ÚRnak, a ti Isteneteknek szavára, és az ÚR elhagyja a nyomorúságot,
amellyel fenyegetett titeket.
14 Én magam pedig íme kezetekben
vagyok, cselekedjetek velem ahogy jónak és ahogy helyesnek látszik nektek.
15 De jól tudjátok meg, hogy ha megöltök engem, ártatlan vér száll rátok,
és erre a városra és ennek lakosaira,
mert bizony az ÚR küldött el engem
hozzátok, hogy a füleitekbe mondjam
mindezeket a szavakat.
16 És mondták azok a fejedelmek és az
egész közösség a papoknak és prófétáknak: Nem méltó ez az ember a halálra: mert az ÚRnak, a mi Istenünknek nevében szólt nekünk!
17 Felkeltek az ország vénei közül is
némely férfiak, és szóltak az egész ös�szegyűlt népnek, ezt mondva:
18 A móreseti Mikeás prófétált
Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, és szólt az egész Júda népének, ezt
mondva: Ezt mondja a Seregek URa: A
Siont megszántják mint szántóföldet,
és Jeruzsálem elpusztul, és e háznak
hegyét erdő növi be;
19 Megölte-e azért őt Ezékiás, Júdának
királya és az egész Júda? Nem fél-

te-e az URat? Nem könyörgött-e az
ÚRnak? És nem tartóztatta-e meg magát az ÚR a veszedelemtől, amellyel
fenyegette őket? És mi olyan nagy veszedelmet vonnánk a mi lelkünkre?
20 Volt egy másik ember is aki az ÚR
nevében prófétált, Uriás, Semájának
fia Kirját-Jeárimból, és prófétált e város ellen és a föld ellen, egészen a Jeremiás beszéde szerint.
21 És meghallotta Jojákim király és
minden vitéze és minden fejedelme
az ő beszédeit, és halálra kerestette őt
a király; de meghallotta Uriás és megijedt, és elfutott és átment Egyiptomba.
22 És Jojákim király embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, az Akbor
fiát, és vele együtt más férfiakat Egyiptomba.
23 És kihozták Uriást Egyiptomból, és
Jojákim király elé vitték, aki megölette őt fegyverrel, holttestét pedig a köznép temetőjébe vettette.
24 De Ahikámnak, a Sáfán fiának keze
Jeremiással lett, hogy ne adják őt halálra a nép kezébe.
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Isten a próféta által jelenti meg
Nabukodonozor birodalmát és minden népen való uralkodását, valamint tanácsot ad a népnek. Azután a királyt is
inti, hogy hódoljon meg a babiloni királynak, és a hamis prófétáktól elválasztja magát. A népet a babiloni királynak való engedelmességre inti ígéretek és fenyegetések által.
1 Jojákim uralkodásának kezdetén,
aki Jósiásnak, Júda királyának fia volt,
ilyen szavakat szólt az ÚR Jeremiáshoz, ezt mondva:
2 Így szól az ÚR nekem: Csinálj magadnak köteleket és jármot, és vedd
azokat a nyakadba.
3 És küldd azokat Edom királyához
és Moáb királyához, az Ammon fiainak királyához, Tírusz királyához és
Szidon királyához a követek által, akik
eljönnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz,
Júda királyához,
4 És parancsold meg nekik, hogy
mondják meg az uraiknak: Ezt mondja
a Seregek URa, Izrael Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak:
5 Én teremtettem a földet, az embert és
a barmot, amelyek e föld színén van753
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nak, az én nagy erőmmel és az én kinyújtott karommal, és annak adom
azt, aki kedves az én szemeim előtt:
6 És most mindezeket a földeket odaadom Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe; sőt a mezei állatokat is neki adom,
hogy neki szolgáljanak.
7 És neki és az ő fiának és unokájának
szolgál minden nemzet mindaddig,
míg el nem jön az ő földjének is ideje,
és sok nemzetek és nagy királyok szolgálnak neki.
8 Azt a nemzetet és azt az országot pedig, amely nem szolgál neki,
Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és aki nem teszi nyakát a babiloni király jármába: fegyverrel és éhséggel és döghalállal látogatom meg azt a
nemzetet, azt mondja az ÚR, amíg az ő
kezébe adom őket.
9 Ti azért ne hallgassatok a ti prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se
álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se szemfényvesztőitekre, akik
ezt mondják nektek: Ne szolgáljatok a
babiloni királynak.
10 Mert ők hazugságot prófétálnak
nektek, hogy messze vigyelek titeket
a ti földetekből és kiűzzelek titeket, és
elvesszetek!
11 Azt a nemzetet pedig, amely nyakára veszi a babiloni király jármát és
szolgál neki, a földjében hagyom, azt
mondja az ÚR, és műveli azt és lakik
benne.
12 Sőt Sedékiásnak, Júda királyának is
mind e beszédek szerint szóltam, ezt
mondva: Vegyétek nyakatokra a babiloni király jármát, és szolgáljatok neki
és az ő népének, és éltek!
13 Miért halsz meg te és a te néped
fegyver miatt, éhség és döghalál miatt, ahogy szólt az ÚR az olyan népről, amely nem szolgál a babiloni királynak?
14 Ne hallgassatok hát a próféták szavaira, akik így szólnak nektek: Ne
szolgáljatok a babiloni királynak; mert
ők hazugságot prófétálnak nektek.
15 Mert nem küldtem őket, azt mondja az ÚR, hanem ők hazugságot prófétálnak az én nevemben, hogy kiűzzelek titeket, és elvesszetek ti és a próféták akik prófétálnak nektek.
16 A papoknak és ez egész népnek is
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így szóltam: Ezt mondja az ÚR: Ne
hallgassatok a ti prófétáitok szavaira akik prófétálnak nektek, ezt mondva: Íme az ÚR házának edényei most
mindjárt visszahozatnak Babilonból,
mert ők hazugságot prófétálnak nektek:
17 Ne hallgassatok rájuk; szolgáljatok a babiloni királynak és éltek; miért
pusztítsák el ezt a várost?
18 Ha ők próféták, és ha náluk van az
ÚR igéje: imádkozzanak most a Seregek URának, hogy az edények, amelyek még az ÚR házában és Júda királyának házában és Jeruzsálemben maradtak, ne jussanak Babilonba;
19 Mert ezt mondja a Seregek URa az
oszlopok felől, a tenger felől, az állványok felől és az edények maradéka felől, amelyek még e városban maradtak,
20 Amelyeket nem vitt el Nabukodonozor, a babiloni király, mikor fogságba vitte Jékóniást, Jojákimnak, Júda királyának fiát Jeruzsálemből Babilonba,
és Júda és Jeruzsálem minden fő népét;
21 Bizony ezt mondja a Seregek URa,
Izrael Istene az edények felől, amelyek
megmaradtak az ÚR házában és Júda
királyának házában és Jeruzsálemben:
22 Babilonba vitetnek, és ott lesznek
mindaddig a napig amelyen meglátogatom őket, azt mondja az ÚR; és felhozom azokat, és visszahozom azokat
e helyre.
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Hanániás próféta Jeremiás ellen támad, a zsidóknak minden jót ígér,
a káldeusokat pedig veszedelemmel fenyegeti, de megfeddi őt Jeremiás. Viszont enged neki mindaddig, míg az Isten megerősíti az Ő szavát, és Hanániás halálát prófétálja meg, ami be is teljesedik.
1 És abban az esztendőben, Sedékiás,
Júda királya uralkodásának kezdetén, a negyedik esztendőben, az ötödik
hónapban mondta nekem Hanániás
(Azúr fia, a próféta aki Gibeonból való
volt) az ÚR házában, a papok és az
egész nép szemei előtt, ezt mondva:
2 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene, ezt mondva: Eltörtem a babiloni
király jármát.
3 Teljes két esztendő múlva visszahozom erre a helyre az Úr házának minden edényeit, amelyeket elvitt innen
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Nabukodonozor, a babiloni király, és
bevitt Babilonba.
4 És Jékóniást, Jojákimnak, Júda királyának fiát és mindazokat a júdabeli
foglyokat akik elvitettek Babilonba,
visszahozom erre a helyre, azt mondja az ÚR, mert eltöröm a babiloni király jármát.
5 Akkor Jeremiás próféta mondta
Hanániás prófétának a papok és az
egész nép szemei előtt, amely ott állt
az ÚR házában;
6 Jeremiás próféta pedig mondta: Úgy
legyen, úgy cselekedjen az ÚR: teljesítse az ÚR a te beszédeidet amelyekkel
prófétáltad, hogy az ÚR házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból erre a helyre,
7 Azonban halld csak a beszédet, amelyet én szólok neked és az egész népnek:
8 A próféták, akik előttem és előtted
elejétől fogva voltak, sok ország ellen
és nagy királyságok ellen, hadról, veszedelemről és döghalálról prófétáltak.
9 Amely próféta a békességről prófétált, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta,
ha az ÚR küldte-e azt valóban?
10 És vette Hanániás próféta a jármot
a Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte azt.
11 És szólt Hanániás az egész nép
előtt, ezt mondva: Ezt mondja az ÚR:
Így töröm le Nabukodonozornak, a
babiloni királynak jármát két esztendő
múlva minden nemzet nyakáról: és elment Jeremiás próféta a maga útjára.
12 És szólt az ÚR Jeremiásnak, miután letörte Hanániás próféta a Jeremiás
próféta nyakáról a jármot, ezt mondva:
13 Menj el és beszélj Hanániással, ezt
mondva: Ezeket mondja az ÚR: A fajármot eltörted, de csináltál magadnak
helyette vasjármot.
14 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Vasjármot vetettem mind e
nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak
Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak neki, sőt a mezei állatokat is neki adom.
15 És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak Hanániás!
nem az ÚR küldött téged, és te hazugsággal biztatod ezt a népet.

16 Azért így szól az ÚR: Íme én elküldelek téged a föld színéről, meghalsz
ebben az esztendőben, mert az ÚR ellen szóltál.
17 És meghalt Hanániás próféta abban
az esztendőben, a hetedik hónapban.
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Jeremiás a babiloni fogságban lévő
zsidókat levélben megtanítja, hogy
mihez tartsák magukat a rabságban, és bizonyossá teszi őket a szabadulás idejéről.
Szól azok elkövetkezendő nyomorúságáról, akik a hamis tanítók által megcsalatva
nem mentek fogságba Jekoniással. Fenyegeti ezért a hamis prófétákat, és azok veszedelméről jövendőt mond.

1 Ezek annak a levélnek a szavai amelyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálemből a fogságban lévő vének maradékainak, és a papoknak és a prófétáknak, és az egész népnek, amelyet fogva vitt el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba.
2 (Miután Jékóniás király, a királyné és
az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem
fejedelmei és az ács és a kovácsmester
kijöttek Jeruzsálemből.)
3 Elasának, a Sáfán fiának és Gamariának, a Hilkiás fiának keze által,
akiket Sedékiás, Júda királya küldött
Nabukodonozorhoz, a babiloni királyhoz Babilonba, ezt mondva:
4 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene mindazoknak a foglyoknak akiket
Jeruzsálemből Babilonba vitettem:
5 Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek
azok gyümölcseit.
6 Vegyetek magatoknak feleségeket, és
szüljetek fiakat és lányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a lányaitokat
pedig adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és lányokat, és szaporodjatok meg
ott, és meg ne kevesedjetek.
7 És a város békességét keressétek
amelybe fogságra küldtelek titeket, és
könyörögjetek érte az ÚRnak, mert annak békességében lesz a ti békességetek.
8 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Ne hitessenek el titeket a
ti prófétáitok akik közöttetek vannak,
se a ti jövendőmondóitok, és ne figyeljetek a ti álmaitokra amelyeket álmodoztok.
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9 Mert ők hamisan prófétálnak nektek
az én nevemben: Nem küldtem őket,
azt mondja az ÚR.
10 Mert ezt mondja az ÚR: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő,
meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szavamat, hogy visszahozzalak titeket erre a helyre.
11 Mert én tudom az én gondolataimat amelyeket felőletek gondolok, azt
mondja az ÚR; békességnek és nem
háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek.
12 Akkor segítségül hívtok engem, és
elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.
13 És kerestek engem és megtaláltok,
mert teljes szívetekből kerestek engem.
14 És megtaláltok engem, azt mondja az ÚR, és visszahozlak a fogságból,
és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül és mindazokról a helyekről,
ahová kiűztelek titeket, azt mondja az
ÚR, és visszahozlak a helyre, ahonnan
száműztelek titeket.
15 Mert ezt mondjátok: Az ÚR prófétákat támasztott nekünk Babilonban.
16 Mert ezt mondja az ÚR a királynak aki Dávid székében ül, és az egész
népnek amely e városban lakik, tudniillik atyátok fiainak, akik nem mentek
el veletek a fogságra:
17 Ezt mondja a Seregek URa: Íme én
rájuk küldöm a fegyvert, az éhséget és
a döghalált, és olyanokká teszem őket
amilyenek a keserű fügék, amelyek a
rosszaság miatt ehetetlenek.
18 És fegyverrel, éhséggel és döghalállal üldözöm őket, és a föld minden
országainak gyötrelmére adom őket,
átokká és csodává és szörnyűséggé és
szidalommá mindannak a nemzetnek,
amelyek közé kivetettem őket.
19 Azért mert nem fogadták az én beszédeimet, azt mondja az ÚR, amelyeket az én szolgáim, a próféták által
üzentem nekik, jó reggel felkelve és elküldve, és nem fogadtátok, azt mondja az ÚR.
20 Ti azért halljátok meg az ÚR szavát
mindnyájan ti foglyok, akiket Jeruzsálemből Babilonba küldtem.
21 Ezt mondja a Seregek URa, az Izrael Istene Akhábra, a Kolája fiára, és Sedékiásra, a Mahásiás fiá756

ra, akik hamisan prófétálnak nektek
az én nevemben: Íme odaadom őket
Nabukodonozornak, Babilon királyának kezébe, és szemeitek láttára megöli őket.
22 És átkot vesznek mindazokról a
Júdából való foglyok, akik Babilonban
vannak, ezt mondva: Tegyen téged az
ÚR olyanná, mint Sedékiást és mint
Akhábot, akiket tűzzel égetett meg a
babiloni király.
23 Mert gonoszságot cselekedtek Izraelben, és felebarátaik feleségével paráználkodtak, és hazugságot szóltak
az én nevemben amit nem parancsoltam nekik. Én pedig tudom azt, és bizonyság vagyok, azt mondja az ÚR!
24 A nehelámiti Semájának is szólj, ezt
mondva:
25 Így szól a Seregek URa, az Izrael
Istene, ezt mondva: Mivelhogy levelet küldtél a magad nevével az egész
néphez, amely Jeruzsálemben van, és
Sofóniás paphoz, a Mahásiás fiához, és
az összes papokhoz, ezt mondva:
26 Az ÚR tett téged pappá Jojáda pap
helyébe, hogy felügyelők legyetek
az ÚR házában minden bolond férfin
és prófétálni akarón, hogy vesd ezt a
tömlöcbe és a kalodába.
27 Most azért, miért nem dorgáltad
meg az anatóthbeli Jeremiást, aki nektek prófétál?
28 Sőt még hozzánk küldött Babilonba, ezt mondva: Hosszú lesz az! Építsetek házakat és lakjatok bennük,
plántáljatok kerteket és éljetek azok
gyümölcseivel.
29 És Sofóniás pap elolvasta ezt a levelet Jeremiás próféta hallására.
30 És szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt
mondva:
31 Küldj el mind a foglyokhoz, ezt
mondva: Ezt mondja az ÚR a nehelámiti Semája felől: Mivelhogy prófétált
nektek Semája, holott én nem küldtem
őt, és hazugsággal biztatott titeket,
32 Azért ezt mondja az ÚR: Íme én
meglátogatom a nehelámiti Semáját
és az ő magvát; nem lesz neki embere aki e nép között lakjon, és nem látja
a jót melyet én az én népemmel cselekszem, azt mondja az ÚR, mert az ÚR
ellen való szót szólt.
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Isten megparancsolja Jeremiásnak,
hogy írja meg az egyház épülésére
az ígéreteket. Ezért először szól a Júda országának következendő nyomorúságáról,
majd szól az Isten jelenlétéről még a háborúságokban is, és az Ő népe megszabadításáról, ellenségei megrontásáról.
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1 Az a szó, amelyet szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt mondva:
2 Ezt mondja Izrael URa Istene, ezt
mondva: Mindazokat a szavakat, amelyeket mondtam neked, írd meg magadnak könyvben;
3 Mert íme eljönnek a napok, azt
mondja az ÚR, és visszahozom az én
rabságban lévő népemet, Izraelt és
Júdát, azt mondja az ÚR, és visszahozom őket arra a földre amelyet atyáiknak adtam, és birtokolni fogják azt.
4 Ezek pedig azok a szavak amelyeket
az ÚR Izrael és Júda felől szólt.
5 Ezt mondta ugyanis az ÚR: A félelemnek, rettentésnek és nem a békességnek szavát hallottuk.
6 Kérdezzétek csak meg és lássátok,
ha szül-e a férfi? Miért látom minden
férfi kezét az ágyékán mint egy gyermekszülőét, és miért változtak arcaik
fakósárgává?
7 Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy
nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákobon; de megszabadul abból!
8 És azon a napon, azt mondja a Seregek URa: letöröm majd az ő igáját a te
nyakadról, köteleidet leszaggatom, és
nem szolgálnak többé idegeneknek.
9 Hanem az ÚRnak, az ő Istenüknek
szolgálnak, és Dávidnak, az ő királyuknak, akit feltámasztok nekik.
10 Te azért ne félj, óh én szolgám Jákob, azt mondja az ÚR, se ne rettegj Izrael, mert itt vagyok én, aki megszabadítalak téged a messze földről, és a te
magodat az ő fogságának földjéből; és
visszatér Jákob és megnyugszik, és bátorságban lesz, és senki nem lesz félelemben.
11 Mert én veled vagyok, azt mondja
az ÚR, hogy megtartsalak téged, mert
véget vetek minden nemzetnek, akik
közé kiűztelek téged, csak neked nem
vetek véget, hanem megfenyítelek téged ítélettel, de azért nem vesztelek el
téged.
12 Mert ezt mondja az ÚR: Veszede-
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lem a te romlásod, veszedelmes a te
vereséged.
13 Senki sincs aki megítélje a te ügyedet, hogy bekösse sebedet, nincs számodra orvosság és balzsam.
14 Elfeledkezett rólad minden szeretőd, és nem keres téged, mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással, bűnöd sokaságáért, és hogy
eláradtak a te bűneid.
15 Miért kiáltozol a romlásodért? nehéz a fájdalmad? gonoszságod sokaságáért és bűneid eláradásáért cselekedtem ezeket veled.
16 Azért mindazok akik benyelnek téged elnyeletnek, és valamennyi ellenséged mind fogságra jut, és fosztogatóid kifosztottakká, és minden zsákmányolóid zsákmánnyá teszem.
17 Mert gyógyulást hozok rád, és kigyógyítalak a sérülésedből, azt mondja az ÚR. Mert számkivetettnek hívtak
téged Sion, nincs aki tudakozódjon felőle.
18 Ezt mondja az ÚR: Íme visszahozom Jákob sátrának foglyait, és könyörülök az ő hajlékain, és a város felépíttetik az ő magas helyén, és a palota a
maga helyén marad.
19 És hálaadás és öröm szava jön ki belőlük, és megsokasítom őket és meg
nem kevesednek, megöregbítem őket
és meg nem kisebbednek.
20 És az ő fiai olyanok lesznek mint
eleinte, és az ő gyülekezete erősen
megáll az én arcom előtt, de megbüntetem mindazokat akik nyomorgatták őt.
21 És belőle támad az ő fejedelme, és
az ő uralkodója belőle jön ki, és magamhoz bocsátom őt, hogy közeledjen hozzám: mert kicsoda az aki szívét
arra hajtaná, hogy hozzám jöjjön, azt
mondja az ÚR.
22 És népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek.
23 Íme mint a szélvész, az ÚR haragja
tör elő, és a rohanó szélvész a hitetlenek fején marad.
24 Meg nem tér az ÚR felgerjedt haragja míg végbe nem viszi, és míg meg
nem valósítja szívének gondolatait. Az
utolsó napokban értitek meg ezt a dolgot.
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A próféta által az Isten szól, hogy a
zsidókból és pogányokból felépíti az
országát és szép ígéreteket tesz erről. Még
azt is mondja, hogy noha az egyházat e világon nyomorúsága miatt, és az ő erőtlenségük miatt háborgatják majd, de az Isten
kegyelmes, és Istene lesz az egyháznak és
Ő új szövetséget köt velük.
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1 Abban az időben, mondta az ÚR: Izrael minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek.
2 Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet talált a
pusztában a fegyvertől megmenekült
nép, az Isten előtte ment, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt.
3 Sok időtől fogva megjelent nekem az
ÚR, és azt mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat.
4 Újra felépítelek téged, és felépülsz,
óh Izrael lánya. Újra felékesíttetsz; dobokkal és vigadók seregében jössz ki.
5 Még szőlőket plántálsz Samária hegyein; akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.
6 Mert lesz egy nap, mikor a pásztorok kiáltanak az Efraim hegyén: Keljetek fel és menjünk fel Sionba a mi
URunkhoz Istenünkhöz.
7 Mert ezt mondja az ÚR: Vigassággal
énekeljetek Jákobnak, és ujjongjatok a
nemzetek fejének. Hirdessétek, dicsérjétek, és mondjátok: Tartsd meg URam
a te népedet, Izrael maradékát.
8 Íme elhozom őket észak földjéből, és
összegyűjtöm őket a föld széleiről, lesz
közöttük vak, sánta, viselős és gyermekszülő is lesz velük, mint nagy sereg jönnek ide vissza.
9 Siralommal jönnek, és kegyelemmel
hozom őket, hordozom őket a vizek
folyásai mellett igaz úton, ahol nem esnek el, mert atyja leszek Izraelnek, és
Efraim nekem elsőszülöttem.
10 Halljátok meg az ÚR szavát ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló
szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki
elszórta Izraelt, az gyűjti őt össze, és
megőrzi mint a pásztor a maga nyáját.
11 Mert megváltotta az ÚR Jákobot, és
kimentette a nálánál hatalmasabb kezéből.
12 És eljönnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az ÚR javaihoz, búza,
bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és
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a lelkük olyan lesz mint a megöntözött
kert, és nem bánkódnak többé.
13 Akkor vigad a szűz a seregben, és
az ifjak és a vének együttesen, és siralmukat örömre fordítom, és megvigasztalom és felvidámítom őket bánatukból.
14 És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik jótéteményeimmel, azt mondja az ÚR.
15 Ezt mondja az ÚR: Szó hallatszott
Rámában, sírás és keserves jajgatás;
Rákhel siratta az ő fiait, nem akart
megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert
nincsenek.
16 Ezt mondja az ÚR: Tartsd vis�sza szavadat a sírástól és szemeidet a
könnyhullatástól, mert meglesz a te
cselekedeted jutalma, azt mondja az
ÚR, hiszen az ellenség földjéből térnek vissza.
17 És végezetre jó reménységed lesz,
azt mondja az ÚR, és fiaid visszajönnek az ő határaikra.
18 Jól hallottam, hogy panaszkodott
Efraim: Megvertél engem és megverettettem mint a tulok, amely a jármot
nem szokta; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az én URam Istenem.
19 Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam; és miután megismertem magam, combomat vertem,
szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságom gyalázatát.
20 Vagy nem kedves fiam nekem
Efraim? Vagy nem kényeztetett gyermek? Hiszen valahányszor szóltam felőle, újra megemlékezem róla, azért az
én belső részeim megindultak rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az
ÚR!
21 Rendelj magadnak útjelzőket, rakj
útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra amelyen mentél, jöjj
vissza Izrael lánya, jöjj vissza ide a te
városodba!
22 Meddig bujdosol, óh szófogadatlan
lány? Mert az ÚR új dolgot cselekszik
e földön: Asszony környékezi a férfit.
23 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael
Istene: Még ezeket a szavakat mondják Júda földjén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat: Áldjon meg téged az ÚR, óh igazság háza,
óh szent hegy!
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24 És ott laknak majd Júdában és minden ő városaiban, együtt a szántóvetők és baromtartók.
25 Mert megitatom a szomjazó lelket,
és minden szomorú lelket betöltök.
26 Ezért vagyok ébren és vigyázok, és
az én álmom édes nekem.
27 Íme eljönnek a napok, azt mondja
az ÚR, és bevetem Izrael házát és Júda
házát ember magvával és barom magvával.
28 És ahogyan gondom volt arra, hogy
kigyomláljam és elrontsam, letörjem és
pusztítsam és veszedelembe sodorjam
őket, úgy vigyázok arra, hogy felépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az ÚR!
29 Azokban a napokban nem mondják
többé: Az atyák ették meg az egrest, és
a fiak foga elvásott bele.
30 Sőt inkább ki-ki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek aki
megeszi az egrest, tulajdon foga vásik bele.
31 Íme eljönnek a napok, azt mondja
az ÚR, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával.
32 Nem a szövetség szerint, amelyet
atyáikkal kötöttem azon a napon amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, mert ők
megrontották az én szövetségemet,
noha én férjük maradtam, azt mondja az ÚR.
33 Hanem ez lesz a szövetség amelyet
e napok után az Izrael házával kötök,
azt mondja az ÚR: Törvényemet az ő
belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenük leszek, ők pedig
népem lesznek.
34 És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, ezt
mondva: Ismerjétek meg az URat,
mert ők mindnyájan megismernek
engem, kicsinytől fogva nagyig, azt
mondja az ÚR, mert megbocsátom az
ő álnokságaikat, és bűneikről többé
meg nem emlékezem.
35 Ezt mondja az ÚR, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek URa az Ő neve:
36 Ha felbomolhatnak ezek a rendelések előttem, azt mondja az ÚR, Izrael

magva is elfogyatkozhat, hogy soha
előttem nép ne legyen.
37 Ezt mondja az ÚR: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentumait: én
is megutálom Izrael minden magvát,
mindazokért amiket cselekedtek, azt
mondja az ÚR.
38 Íme eljönnek a napok, azt mondja az ÚR, és felépíttetik a város az
ÚRnak, a Hanániel tornyától fogva a
szeglet kapujáig,
39 És kijjebb megy még a mérőkötél
azzal átellenben a Garéb hegyéig, és
megkerüli Góhatát,
40 És a holttestek és a hamu egész völgyét, és az egész mező a Kidron patakjáig, a lovak kapujának szegletéig kelet
felé az ÚRnak szentelik, ki nem gyomlálják, sem el nem pusztítják soha
örökké.

32

A próféta Isten akarata szerint mezőt vásárol, akinek ígéretet tesz Isten, hogy még a jövőben az ő maradékaik
fogják azt birtokolni. De mikor látja Jeremiás, hogy az ellenség a várost ostromolja, panaszkodik Isten előtt a mező vásárlása miatt. Az Isten megmondja Jeremiásnak, hogy
a büntetés és a város pusztulása meglesz, de
a jövőben megszabadítja az Ő népét.
1 Az a szó, amelyet szólt az ÚR Jeremiásnak, Sedékiásnak, a Júda királyának tizedik esztendejében: Ez az esztendő Nabukodonozor tizennyolcadik
esztendeje.
2 És akkor megszállta a babiloni király
serege Jeruzsálemet, és Jeremiás próféta a tömlöc udvarában volt elzárva,
amely Júda királyának házában volt.
3 Mert Sedékiás, Júda királya záratta
be őt, ezt mondva: Miért prófétálsz te,
ezt mondva: Ezt mondta az ÚR: Íme
én ezt a várost a babiloni király kezébe adom és beveszi azt?
4 És Sedékiás, a Júda királya nem menekül meg a káldeusok kezéből, hanem a babiloni király kezébe adják, és
ennek szája szól annak szájával, és ennek szemei látják annak szemeit.
5 És Babilonba viszi Sedékiást, és ott
lesz mindaddig amíg meg nem látogatom őt, azt mondja az ÚR, hogyha hadakoztok a káldeusok ellen, nem lesz
jó dolgotok.
759

4
Jer 34,3;

Jeremiás 32.

18
2Móz 34,7;

6 És mondta Jeremiás: Szólt az ÚR nekem, ezt mondva:
7 Íme Hanameél, Sallumnak, a te nagybátyádnak fia hozzád megy, ezt mondva: Vedd meg az én mezőmet amely
Anatótban van, mert téged illet vér
szerint, hogy megvedd.
8 Eljött azért hozzám Hanameél, a
nagybátyám fia, az ÚR beszéde szerint
a tömlöc udvarához, és mondta nekem: Kérlek, vedd meg az én mezőmet
amely Anatótban, a Benjámin földjén
van, mert téged illet mint örököst, és
rád néz vér szerint is, vedd hát meg
magadnak. Akkor észrevettem, hogy
az ÚR szava ez.
9 Azért megvettem Hanameéltől, a
nagybátyám fiától a mezőt amely
Anatótban van, és kifizettem neki a
pénzt, tizenhét ezüst siklust.
10 És beírtam levélbe és megpecsételtem, és tanúkat is állítottam, és megmértem a pénzt mérlegen.
11 Ezután kezembe vettem a vétel felől
való levelet, amely meg volt pecsételve
a parancsolat és törvények szerint, és a
közönséges levelet is.
12 És a vétel felől való levelet odaadtam Báruknak, a Néria fiának, aki
Mahásiás fia volt, Hanameélnek, a
nagybátyám fiának szemei előtt, és a
tanúk szemei előtt, akik be voltak írva
a vétel felől való levélbe, minden zsidó szeme előtt akik a tömlöc udvarában ültek.
13 És parancsoltam Báruknak azok
szemei előtt, ezt mondva:
14 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Vedd fel ezeket a leveleket,
ezt a vételi levelet, mind a bepecsételtet, mind a közönséges levelet, és tedd
azokat cserépedénybe, hogy sok ideig
elálljanak.
15 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Még házakat, mezőket és
szőlőket fognak venni ezen a földön.
16 És könyörögtem az ÚRnak, miután odaadtam a vétel felől való levelet
Báruknak, a Néria fiának, ezt mondva:
17 Ah, ah, Uram ISTEN! Íme, Te teremtetted a mennyet és földet a Te
nagy hatalmaddal és a Te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted!
18 Aki irgalmasságot cselekszel
ezerízig, és aki az atyák álnokságá760

ért az ő fiaik keblében fizetsz meg utánuk, Te nagy Isten, Te hatalmas, akinek neve Seregek URa!
19 Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az emberek fiainak minden útjait, hogy kinekkinek megfizess az ő útjai szerint, és az
ő cselekedeteinek gyümölcse szerint;
20 Aki jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén mind e napig, és Izraelben,
és az emberekben, és nevet szereztél
magadnak, ahogy e mai napon is van.
21 És kihoztad a Te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel és csodákkal, és hatalmas kézzel, és kinyújtott karral, és nagy rettegtetéssel.
22 És nekik adtad ezt a földet amely felől megesküdtél atyáiknak, hogy tejjel
és mézzel folyó földet adsz nekik.
23 És bementek és birtokolták azt, de
nem engedtek a Te szavadnak, és nem
jártak a Te törvényeidben amiket parancsoltál nekik, hogy megcselekedjék,
azokból semmit sem cselekedtek, azért
mindezt a gonoszt rájuk borítottad.
24 Íme a sáncok a városhoz érnek,
hogy bevegyék azt, és ez a város odaadatik a káldeusok kezébe, akik megostromolják ezt fegyverrel, éhséggel
és döghalállal. És amit szóltál meglett,
íme látod is.
25 És mégis azt mondtad nekem, Uram
ISTEN: Vegyél magadnak mezőt pénzen, és legyenek felőle tanúid, holott a
város a káldeusok kezébe adatik.
26 És szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt
mondva:
27 Íme én URa Istene vagyok minden
hústestnek, vajon van-e valami lehetetlen nekem?
28 Azért ezt mondja az ÚR: Íme én
odaadom ezt a várost a káldeusok kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, hogy bevegye azt.
29 És bemennek a káldeusok, akik ostromolják ezt a várost, és ezt a várost
felgyújtják tűzzel és felégetik azt, és a
házakat is, amelyeknek tetején füstöltek a Baálnak, és idegen isteneknek áldoztak, hogy engem haragra ingereljenek.
30 Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól fogva csak gonoszt cselekedtek
a szemeim előtt, és az Izrael fiai csak
haragra gerjesztettek engem az ő kezeik cselekedeteivel, azt mondja az ÚR.
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31 Mert csak búsulásom gerjesztője volt ez a város, attól a naptól fogva
amelyen építették azt, mind ez ideig,
hogy eltöröljem azt az én színem elől.
32 Az Izrael fiainak és a Júda fiainak
minden gonoszságáért, amelyet cselekedtek, hogy felháborítsanak engem,
ők maguk, az ő királyaik, fejedelmeik,
papjaik és prófétáik és Júda vitézei és
Jeruzsálem polgárai.
33 És háttal fordultak felém és nem
arccal, és tanítottam őket jó reggel, és
noha tanítottam őket, nem hallották,
hogy bevegyék az intést.
34 Sőt az ő utálatosságaikat behelyezték a házba, amelyet az én nevemről
neveznek, hogy megfertőztessék azt.
35 És magaslatokat emeltek a Baálnak,
a Hinnom fiának völgyében, hogy
megáldozzák fiaikat és lányaikat a
Moloknak, amit nem parancsoltam nekik, és még csak nem is gondoltam,
hogy ez utálatosságot megcselekedjék,
hogy Júdát vétekre vigyék.
36 És most azért azt mondja Izrael URa
Istene ennek a városnak, amely felől ti
mondjátok: Odaadatik a babiloni király kezébe, fegyver, éhség és döghalál miatt:
37 Íme, összegyűjtöm őket mindazokról a földekről, amelyekre kiűztem
őket haragomban, felgerjedésemben
és nagy bosszankodásomban, és vis�szahozom őket erre a helyre, és bátorságban hagyom őket lakni.
38 És népemmé lesznek nekem, én pedig Istenük leszek.
39 És egy szívet és egy utat adok nekik, hogy mindenkor engem féljenek,
hogy jól legyen dolguk, nekik és a fiaiknak utánuk.
40 És örökkévaló szövetséget kötök
velük, hogy nem fordulok el tőlük és
a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom a szívükbe, hogy el ne
távozzanak tőlem.
41 És örvendezek bennük, jót cselekedve velük, és biztosan beplántálom
őket ebbe a földbe, teljes szívemmel és
teljes lelkemmel.
42 Mert ezt mondja az ÚR: Ahogyan
ráhoztam erre a népre mindezt a nagy
veszedelmet, úgy hozom rájuk mind
azt a jót, amiket felőlük mondok.
43 És vesznek még mezőt ezen a földön, amelyről ti ezt mondjátok: Pusz-

taság ez emberek nélkül, barmok nélkül, és odaadatik a káldeusok kezébe.
44 Pénzen vesznek mezőket, és beírják a levélbe, és megpecsételik, és tanúkat állítanak a Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a hegyi városokban és a síkföldi
városokban és a dél felé való városokban, mert visszahozom az ő foglyaikat,
azt mondja az ÚR.
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Miután az egyházat bátorságra indítja az Isten ennek a résznek első
felében, és nagyon szép ígéreteket is tesz
annak megszabadításáról, megújításáról,
békességgel és örök állandósággal megékesítve a Krisztusban az Ő dicsőségére. Isten
megerősíti az Ő ígéreteit, és az emberek ellenkező vélekedését meghamisítja a nap és
a hold természetének példájával.
1 Másodszor is szólt az ÚR Jeremiásnak, mikor még fogva volt a tömlöc
udvarában, ezt mondva:
2 Ezt mondja az ÚR, aki megteszi azt;
az ÚR, aki formálta azt, hogy megerősítse azt, ÚR az Ő neve.
3 Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy
dolgokat mondok neked és elrejtetteket, amelyeket nem tudsz.
4 Mert ezt mondja az ÚR, Izrael Istene,
e város házai és Júda királyának házai
felől, amelyek lerontattak kosokkal és
fegyverrel.
5 Mikor elmentek, hogy vívjanak a
káldeusokkal, és hogy megtöltsék azokat emberek holttesteivel, akiket haragomban és bosszúállásomban megöltem, mivelhogy elrejtettem az arcomat
a várostól az ő sok gonoszságáért:
6 Íme gondot viselek egészségére és
orvosságára, és meggyógyítom őket,
és megmutatom nekik a békesség és
hűség bőségét.
7 És visszahozom Júdát és Izraelt a
fogságból, és felépítem őket mint azelőtt.
8 És megtisztítom őket minden álnokságaikból amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden álnokságaikat amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem.
9 És ez a város lesz nekem híremre, nevemre, örömömre, tisztességemre és
dicséretemre e föld minden nemzet761
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sége előtt, akik hallják mind azt a jót
amelyet velük cselekszem, és félnek és
rettegnek mindazokért a jóért és mindazért a békességért, amelyet én szerzek nekik!
10 Ezt mondja az ÚR: Hallatszani
fog még ezen a helyen (amelyről ezt
mondjátok: Pusztaság ez, emberek
nélkül és barom nélkül való), a Júda
városaiban és Jeruzsálem utcáiban,
amelyek elpusztíttattak, és ember nélkül és lakó nélkül és oktalan állat nélkül vannak,
11 Örömnek szava és vigasság szava,
vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, akik ezt mondják: Dicsérjétek a Seregek URát, mert jó
az ÚR, mert örökkévaló az Ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az ÚR
házába, mert visszahozom e föld népét
a fogságból, mint azelőtt, azt mondja
az ÚR.
12 Ezt mondja a Seregek URa: Ezen a
puszta helyen, amelyen nincs ember
és barom, és ennek minden városában
pásztorok fognak még lakni, akik juhaikat terelgetik.
13 A hegyi városokban, a síkföldi városokban, a dél felől való városokban,
a Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban még juhnyájak fognak átmenni a számláló
keze alatt, azt mondja az ÚR.
14 Íme eljönnek a napok, azt mondja az ÚR, és megerősítem az én jó szavamat, amelyet Izrael házának és Júda
házának szóltam.
15 Azokban a napokban és abban az
időben kisarjasztom Dávidnak az igazság magvát, és ítéletet tesz és igazságot
ezen a földön.
16 Azokban a napokban megszabadul
Júda, és bátorságban lakik Jeruzsálem,
és így hívják majd őt: Az ÚR a mi Igazságunk.
17 Mert ezt mondja az ÚR: Nem vész
ki a Dávid férfi sarjadéka, aki az Izrael
házának székébe üljön.
18 És a lévita papok férfi sarjadéka sem
vész ki előlem, aki égőáldozatot áldozzon, és ételáldozatot égessen, és egyéb
áldozatot készítsen mindenkor.
19 És szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt
mondva:
20 Ezt mondja az ÚR: Ha felbonthatjátok az én szövetségemet a nappal,
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és az én szövetségemet az éjszakával,
hogy se nap, se éjszaka ne legyen az ő
idejében:
21 Az én szolgámmal, Dáviddal való
szövetségem is felbomlik, hogy ne legyen fia, aki uralkodjon az ő székében,
és a lévita papokkal, az én szolgáimmal.
22 Mint az ég serege meg nem számlálható, és a tenger fövenye meg nem
mérhető, úgy megsokasítom az én
szolgámnak Dávidnak magvát, és a lévitákat akik nekem szolgálnak.
23 És szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt
mondva:
24 Nem vetted észre, mit szólt a nép?
ezt mondva: A két nemzetséget amelyet az ÚR kiválasztott, elvetette, és az
én népemet úgy megutálták, hogy az
ne legyen előttük többé nemzetség.
25 Ezt mondja az ÚR: Ha nem lesz szövetségem a nappal és az éjszakával, és
ha nem szabtam törvényeket az égnek
és a földnek,
26 Jákobnak és az én szolgámnak Dávidnak magvát is elvetem úgy, hogy
az ő magvából senkit fel ne vegyenek
aki uralkodjon Ábrahám, Izsák és Jákob magván, mert visszahozom őket a
fogságból, és megkegyelmezek nekik.
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34

Jeremiás az Isten akaratából megmondja Sedékiás király veszedelmét.
Azután mikor a zsidók a szolgák szabadságát visszavonták, mert Nabukodonozor elment a város alól, a próféta igen nagyon
feddi őket, és megmondja nekik, hogy megbünteti őket az Isten és a babiloni király kezébe adja rabságra.
1 Az a beszéd amelyet az ÚR Jeremiásnak szólt, (mikor Nabukodonozor,
a babiloni király és az egész serege és
a föld minden országa, amelyek az ő
hatalma alatt voltak, és a népek mind
vívták Jeruzsálemet és minden városát), ezt mondva:
2 Ezt mondja az ÚR, Izrael Istene:
Menj el és mondd meg Sedékiásnak, a
Júda királyának, és így szólj neki: Ezt
mondja az ÚR: Íme odaadom ezt a várost a babiloni király kezébe, és felgyújtja ezt tűzzel.
3 És te nem szaladsz el az ő kezéből,
hanem bizonnyal megfognak és kezébe adnak, és szemeid meglátják a babi-
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loni király szemeit, és az ő szája szól a
te száddal, és bemész Babilonba.
4 Azonban halld meg az ÚR szavát
Sedékiás, Júda királya, ezt mondja felőled az ÚR: Nem halsz meg fegyver
által.
5 Békességben halsz meg, és ahogy
atyáidnak füstöltek, az előbbi királyoknak, akik előtted voltak, úgy füstölnek neked is, és így siratnak téged:
Jaj uram! Mert én szóltam ezt a szót,
azt mondja az ÚR.
6 És Jeremiás próféta megmondta
Sedékiásnak, a Júda királyának, mindezeket a szavakat Jeruzsálemben.
7 A babiloni király serege pedig vívta Jeruzsálemet és Júdának minden városát, amelyek megmaradtak, tudniillik
Lákist és Azekát, mert a Júda városai
közül csak ezek maradtak meg mint
erősített városok.
8 Ez a beszéd melyet az ÚR szólt Jeremiásnak, miután Sedékiás király szövetséget kötött az egész jeruzsálembeli
néppel, szabadságot hirdetve köztük.
9 Hogy mindenki bocsássa szabadon
szolgáját és szolgálólányát, a héber férfit és a héber lányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő zsidó atyjafiával.
10 És mindnyájan engedelmeskedtek,
a fejedelmek és az egész nép, akik szövetséget kötöttek, hogy mindenki bocsássa szabadon a szolgáját és szolgálólányát, hogy azokkal senki ne szolgáltasson többé; és engedelmeskedtek
és elbocsátották azokat.
11 De azután elváltoztak, és visszahozták a szolgákat és szolgálólányokat,
akiket szabadon bocsátottak, és szolgákká és szolgálólányokká tették őket.
12 És jött az ÚR szava Jeremiáshoz az
ÚRtól, ezt mondva:
13 Ezt mondja Izrael URa Istene: Én
szövetséget kötöttem atyáitokkal
azon a napon, amelyen kihoztam őket
Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, ezt mondva:
14 Mikor a hét esztendő eltelik, mindenki bocsássa el az ő héber atyjafiát,
aki neked eladatott és hat esztendeig szolgált téged, bocsásd őt szabadon
magadtól. De atyáitok nem hallgattak
engem, és fülüket sem hajtották erre.
15 És ti ma megtértetek és igazat cselekedtetek előttem, mindenki szabad-

ságot hirdetve az ő atyjafiának, és szövetséget kötöttetek előttem abban a
házban, amely az én nevemről neveztetett.
16 De elváltoztatok és beszennyeztétek
a nevemet, és mindenki visszahozta az
ő szolgáját és szolgálólányát, akiket az
ő akartuk szerint szabadon bocsátottatok, és igába vetettétek őket, hogy nektek szolgáitok és szolgálólányaitok legyenek.
17 Azért ezt mondja az ÚR: Ti nem engedtetek nekem, hogy mindenki szabadságot hirdessen az ő atyjafiának és
az ő felebarátjának. Íme én szabadságot hirdetek nektek, azt mondja az ÚR,
a fegyverre, a döghalálra és az éhségre,
és odaadlak titeket e föld minden országainak utálatára.
18 És odaadom a férfiakat, akik megszegték az én szövetségemet, akik nem
teljesítették a szövetség pontjait, amelyet előttem kötöttek tulokkal, amelyet
kettévágtak és átmentek annak részei
között,
19 Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem
fejedelmeit, az udvari szolgákat és a
papokat és a földnek minden népét,
akik átmentek a tulok részei között:
20 Odaadom őket az ellenségeik kezébe, és a lelküket keresők kezébe, és
holttestük az égi madaraknak és a föld
vadainak lesznek eledelévé.
21 Sedékiást, a Júda királyát és az ő fejedelmeit is odaadom az ellenségeik
kezébe, és a lelküket keresők kezébe,
és a babiloni király seregének kezébe,
amely eltávozik tőletek.
22 Íme én parancsolok, azt mondja az
ÚR, és visszahozom őket erre a városra, és vívják azt, és beveszik és felgyújtják tűzzel, és pusztasággá teszem
Júda városait, lakatlanokká.

35

Az Isten a rékábiták példáját hozza fel, akik az ő atyjuk parancsolatát megtartották, és azt soha meg nem rontották. A zsidókat feddi, és az ő engedetlenségüket a szemükre hányja, amelyért
nagy veszedelemmel fenyegeti őket. A
rékábitáknak minden jót ígér.
1 Az a beszéd amelyet az ÚR szólt Jeremiásnak, Jojákimnak, Jósiás, Júda királya fiának idejében, ezt mondva:
2 Menj el a rékábiták házához és szólj
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velük, és vidd be őket az ÚR házába,
a kamrák egyikébe és adj nekik bort
inni.
3 És magam mellé vettem Jaazániát,
Jeremiás fiát, aki Habasánia fia volt,
és az ő rokonait és minden fiait és a
rékábiták egész háznépét.
4 És bevittem őket az ÚR házába,
a Hanán fiainak a kamrájába, aki
Igdaliásnak, az Isten emberének fia
volt, amely a fejedelmek kamrája mellett volt, Mahásiásnak, Sallum fiának
kamráján felül, aki az ajtó őrzője volt.
5 És a rékábiták háza népének fiai elé
borral telt kancsókat és poharakat tettem, és ezt mondtam nekik: Igyatok
bort!
6 És feleltek: Nem iszunk bort, mert
Jónadáb, Rékáb fia, a mi atyánk parancsolta nekünk, ezt mondva: Ti soha ne
igyatok bort, se a ti fiaitok.
7 Se házat ne építsetek, se vetést ne
vessetek, se szőlőt ne ültessetek, se ne
tartsatok, hanem sátorokban lakjatok
teljes életetekben, hogy sok ideig éljetek e föld színén, amelyben jövevények vagytok.
8 És hallgattunk Jónadábnak, a Rékáb
fiának, a mi atyánknak szavára mindabban amiket parancsolt nekünk, hogy
teljes életünkben ne igyunk bort; mi, a
feleségeink, a fiaink és a lányaink.
9 Se házakat ne építsünk, hogy azokban
lakjunk, se szőlőnk, se mezőnk, se vetésünk ne legyen nekünk.
10 Hanem lakjunk sátorokban. Engedtünk azért, és úgy cselekedtünk ahogy
nekünk Jónadáb, a mi atyánk megparancsolta.
11 Mikor pedig feljött Nabukodonozor,
a babiloni király a földre, akkor ezt
mondtuk: Gyertek el, menjünk be Jeruzsálembe a káldeai sereg előtt és a
szíriabeli sereg előtt; és Jeruzsálemben
laktunk.
12 És szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt
mondva:
13 Így szól a Seregek URa, Izrael Istene:
Menj el, mondd meg a Júda férfiainak
és Jeruzsálem lakosainak: Nem veszitek fel az intést, hogy engednétek az én
beszédeimre? azt mondja az ÚR.
14 Jónadábnak, a Rékáb fiának intéseit teljesítik, amelyekkel megparancsolta az ő fiainak, hogy ne igyanak bort,
és mind ez ideig sem ittak bort, mert
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engedtek az ő atyjuk parancsolatának;
én is szóltam nektek, szóltam jó reggel
felkelve, de nem engedtetek nekem.
15 És elküldtem hozzátok minden
szolgámat, a prófétákat, és pedig jó
reggel felkelve és küldve, ezt mondva:
Kérlek, mindenki térjen meg az ő gonosz útjáról, jobbítsátok meg cselekedeteiteket, és ne járjatok idegen istenek
után, hogy nekik szolgáljatok, és laktok a földön, amelyet nektek és atyáitoknak adtam, de fületeket sem hajtottátok rá, és nem hallgattatok rám.
16 Mivelhogy Jónadábnak, a Rékáb fiának fiai teljesítik atyjuk parancsolatát
melyet parancsolt nekik, ez a nép pedig nem engedett nekem,
17 Azért ezt mondja a Seregek URa
Istene, Izrael Istene: Íme rábocsátom
Júdára és Jeruzsálem minden lakóira mindazt a gonoszt amelyről szóltam nekik, azért mert szóltam nekik,
de nem hallották, kiáltottam nekik, de
nem feleltek.
18 A rékábiták házának pedig mondta
Jeremiás: Ezt mondja a Seregek URa,
Izrael Istene: Mivelhogy engedtetek
Jónadábnak, a ti atyátok parancsolatának, és megtartottátok minden parancsolatát, és úgy cselekedtetek ahogy
meghagyta nektek:
19 Azért ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Nem fogy el Jónadábnak,
a Rékáb fiának maradéka, aki előttem
álljon mindenkor.
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Isten akaratából Jeremiás megíratja Bárukkal az ő prófétálását egy
könyvbe, és azt a közösség előtt elolvastatja. Amit amikor a fejedelmek megértettek, előhívatják Bárukot és ismét elolvastatják a könyvet. A királynak elmondják,
aki a könyvet előhozatja, amiből olvastak
egy keveset, de ezután elégetik azt. Megparancsolja, hogy Jeremiást és Bárukot fogják
meg, de Isten megtartja őket és ismét megírják a próféciákat.
1 És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda
királyának negyedik esztendejében is
szólt az ÚR Jeremiásnak, ezt mondva:
2 Vegyél elő egy könyvet és mind írd
bele a szavakat amiket szóltam neked
Izrael és Júda ellen, és minden nemzet ellen, attól a naptól fogva, amelyen
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szóltam neked a Jósiás ideje óta mind
e napig.
3 Hátha meghallja Júda háza mindazt
a gonoszt, amelyeket velük cselekedni
szándékozom, hogy mindenki megtérjen az ő gonosz útjáról, és megbocsássam az ő álnokságukat és bűnüket.
4 És előhívta Jeremiás Bárukot, a Néria
fiát, és megírta Báruk a Jeremiás szájából a könyvbe mindazokat a szavakat,
amelyeket az ÚR szólt neki.
5 És parancsolt Jeremiás Báruknak, ezt
mondva: Én fogoly vagyok, nem mehetek be az ÚR házába.
6 Azért te menj be, és a könyvből amelyet az én számból írtál, olvasd el az
ÚR szavait a nép hallatára az ÚR házában böjti napon, és az egész Júda hallatára, akik felgyűlnek az ő városaikból,
olvasd el nekik.
7 Hátha könyörögnek az ÚRnak, és
mindenki megtér az ő gonosz útjáról,
mert nagy az ÚR haragja és felháborodása, amellyel szólt az ÚR e nép ellen.
8 Báruk pedig, a Néria fia, egészen
úgy cselekedett ahogy Jeremiás próféta megparancsolta neki, elolvasva a
könyvből az ÚR szavát, az ÚR házában.
9 És Jojákimnak a Jósiás fiának, Júda
királyának ötödik esztendejében, a kilencedik hónapban böjtre hívták fel az
ÚR elé Jeruzsálem egész népét, és az
egész népet amely Júda városaiból jött
fel Jeruzsálembe.
10 És elolvasta Báruk a könyvből Jeremiás beszédeit az ÚR házában
Gamáriának, az írástudó Sáfán fiának
szobájában a felső udvarban, az ÚR
háza új kapujának nyílásában az egész
nép hallatára.
11 És hallotta Mikeás, Gamáriának, a
Sáfán fiának fia az ÚR minden beszédét a könyvből.
12 És lement a király házába, az írástudó szobájába, és íme ott ültek mind
a főemberek, Elisáma az írástudó, és
Dalajás, Semájának fia, és Elnátán,
Akbórnak fia, és Gamária, Sáfánnak
fia, és Sedékiás, Hanániásnak fia, és a
többi főember is.
13 És elbeszélte nekik Mikeás mindazokat amelyeket a könyvből hallott,
mikor Báruk a nép hallatára olvasta.
14 Azért a főemberek mind elküldték Jéhudit, aki Natánia fia volt, aki

Selémia fia volt, aki Kusi fia volt,
Bárukhoz, ezt mondva: A könyvet,
amelyből olvastál a nép hallatára,
vedd kezedbe és gyere. És kezébe vette Báruk, a Néria fia a könyvet, és elment hozzájuk.
15 És mondták neki: Ülj csak le és olvasd azt a fülünk hallatára, és elolvasta Báruk fülük hallatára.
16 És mikor meghallották mindezeket a szavakat, megrettenve tekintettek egymásra, és mondták Báruknak:
Bizony mindezeket a szavakat megjelentjük a királynak.
17 Bárukot pedig kérdezték, ezt mondva: Jelentsd csak meg nekünk, hogyan
írtad mindezeket a szavakat az ő szájából?
18 És mondta nekik Báruk: Szájával
mondta nekem mindezeket a szavakat, én pedig tintával beírtam ebbe a
könyvbe.
19 És mondták a főemberek Báruknak:
Menj el, rejtőzz el te és Jeremiás, és ne
tudja senki hol vagytok.
20 És elmentek a királyhoz az udvarba (és letették a könyvet az írástudó Elisáma szobájában) és elmondták
mindezeket a szavakat a király hallatára.
21 És elküldte a király Jéhudit, hogy
hozza el a könyvet; azért elhozta azt
az írástudó Elisáma szobájából, és elolvasta azt Jéhudi a király hallatára és
mindazoknak a főembereknek hallatára, akik a király előtt álltak.
22 A király pedig a téli házban ült a kilencedik hónapban, és égett a tűz előtte.
23 És mikor Jéhudi három vagy négy
levelet elolvasott, elmetélte azt az
írástudó késével, és a tűzbe hajította,
amely a tűzhelyen volt, amíg az egész
könyv megégett a tűzben, amely a tűzhelyen volt.
24 Nem rettentek meg, sem ruhájukat
nem szaggatták meg a király és valamennyi szolgája, akik hallották mindezeket a szavakat.
25 Sőt még Elnátán is, és Delája és
Gamária kérték a királyt, hogy ne
égesse meg a könyvet, de nem hallgatott rájuk.
26 Hanem meghagyta a király Jerákmeélnek, a Hammélek fiának, és
Sérajának, az Azriel fiának, és Selémi765
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ának, az Abdéel fiának, hogy fogják el
Bárukot, az írástudót és Jeremiás prófétát, de az ÚR elrejtette őket.
27 Szólt pedig az ÚR Jeremiásnak, miután a király megégette a könyvet és a
beszédeket, amelyeket Báruk a Jeremiás szájából írt, ezt mondva:
28 Térj vissza, vegyél magadnak másik könyvet, és írd bele mind az előbbi szavakat, amelyek az előbbi könyvben voltak, amelyet Jojákim, a Júda királya megégetett.
29 És Jojákimnak, a Júda királyának
mondd meg: Ezt mondja az ÚR: Te
égetted meg a könyvet, ezt mondva:
Miért írtál bele ilyen szavakat: Bizonyosan eljön a babiloni király, és elveszti ezt a földet, és kipusztít belőle
embert és állatot?
30 Azért ezt mondja az ÚR Jojákim felől, a Júda királya felől: Nem lesz neki
aki a Dávid székébe üljön, és az ő holtteste elvettetik nappal a hőségre, éjszaka pedig a dérre.
31 És megbüntetem őt, és az ő magvát,
és az ő szolgáit az ő álnokságaikért,
és rájuk bocsátom és a jeruzsálembeli
polgárokra, és Júda férfiaira mindazt
a gonoszt amelyről szóltam nekik, de
nem hallgattak meg.
32 Azért más könyvet vett Jeremiás,
és Báruknak, az írástudó Néria fiának
adta azt, és beírta abba a Jeremiás szájából minden szavát annak a könyvnek amelyet Jojákim, a Júda királya
megégetett a tűzben. És több dolgot is
írtak bele, hasonlókat az előbbiekhez.

37

Mikor Nabukodonozor serege elvonult Jeruzsálem alól, Sedékiás Jeremiáshoz küld, hogy könyörögjön az Istennek. Megmondja a próféta, hogy
Nabukodonozor vissza fog jönni a haddal
és beveszi Jeruzsálemet. Megfogják Jeremiást és a tömlöcbe vetik. De a király előhozatja és tudakozódik tőle, megóvja a börtöntől, de a fogház felső részébe viteti.

1 Sedékiás király, Jósiás fia uralkodott,
Kónia helyett, aki Jojákim fia volt, akit
Nabukodonozor, a babiloni király tett
királlyá Júda földjében.
2 De nem hallgatta sem ő, sem az ő
szolgái, sem a föld népe az ÚR szavát,
amelyet Jeremiás próféta által szólt.
3 És Sedékiás király elküldte Júkált,
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Selémia fiát, és Sofóniást, Mahásiás
pap fiát Jeremiás prófétához, ezt
mondva: Kérlek, könyörögj értünk a
mi URunk Istenünknek.
4 Jeremiás pedig be- és kiment a nép
között, mert még nem vetették be a
tömlöcbe.
5 A fáraó serege pedig kijött Egyiptomból, és a káldeusok, akik megszállták Jeruzsálemet, meghallották ezt a
hírt felőlük, és elhagyták Jeruzsálemet.
6 És szólt az ÚR Jeremiás prófétának,
ezt mondva:
7 Ezt mondja Izrael URa Istene: Ezt
mondjátok Júda királyának, aki elküldött titeket hozzám, hogy megkérdezzetek engem: Íme a fáraó serege amely
kijött a segítségetekre, visszamegy
Egyiptom földjébe.
8 És visszatérnek a káldeusok és ostromolják ezt a várost, és beveszik és
megégetik tűzzel.
9 Ezt mondja az ÚR: Ne csaljátok meg
a lelketeket, ezt mondva: Bizonyosan
elmennek rólunk a káldeusok, mert
nem mennek el.
10 Mert ha a káldeusok egész seregét
megveritek is, akik ostromolnak titeket, és közülük csak néhány sebesült
marad is: valamennyi felkel az ő sátrából, és tűzzel égetik meg ezt a várost.
11 És mikor a káldeusok serege elvonult Jeruzsálem alól a fáraó serege miatt,
12 Jeremiás is kiindult Jeruzsálemből,
hogy Benjámin földjére menjen, hogy
kivonja magát, mert a nép között volt.
13 Mikor pedig ő a Benjámin kapujához ért, és ott volt egy őr, akinek Jériás
volt a neve, Selémiás fia, aki Hanániás
fia volt, az megfogta Jeremiás prófétát,
és mondta: Te a káldeusokhoz szöksz!
14 És mondta Jeremiás: Hazugság!
Nem szököm a káldeusokhoz; de nem
hallgatott rá. És Jériás megfogta Jeremiást, és a fejedelmekhez vitte őt.
15 És a fejedelmek megharagudtak Jeremiásra, és megverették őt, és fogházba vetették, az írástudó Jónatán házába, mert azt rendelték fogháznak.
16 Mikor Jeremiás a tömlöcbe és a börtönbe jutott, és sok napig volt ott Jeremiás,
17 Akkor elküldött Sedékiás király és
előhozatta őt, és megkérdezte a király
titkon a maga házánál, és mondta: Az
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ÚR szava ez? Akkor mondta Jeremiás:
Az! És azt is mondta: A babiloni király
kezébe adatsz.
18 Azután mondta Jeremiás Sedékiás
királynak: Mit vétettem ellened és a
te szolgáid ellen és e nép ellen, hogy a
fogházba vetettetek engem?
19 És hol vannak a prófétáitok, akik
prófétáltak nektek, ezt mondva: Nem
jön el a babiloni király ellenetek és e
föld ellen?
20 Most halld csak uram király, és hallgasd meg az én könyörgésemet, és ne
küldj engem vissza az írástudó Jónatán
házába, hogy ott meg ne haljak.
21 Azért Sedékiás király megparancsolta, hogy vessék Jeremiást a tömlöc
udvarába, és adjanak neki naponként
egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, amíg minden kenyér elfogy a városból. És ott maradt Jeremiás a tömlöc udvarában.

38

Jeremiást ismét tömlöcbe vetik az
urak, ahonnan egy jámbor istenfélő főember által megszabadul, akitől a király ismét tanácsot kér, kinek ugyanazokat
mondja Jeremiás mint azelőtt. A prófétát
rabságban tarják a tömlöc tornácán addig,
amíg Jeruzsálemet beveszik.

2
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1 De meghallotta Safátiás, Mattán
fia, és Gedáliás, Passúr fia, és Jukál, a
Selémiás fia, és Passúr, a Melékiás fia a
szavakat, amelyeket Jeremiás az egész
népnek szólt, ezt mondva:
2 Ezt mondja az ÚR: Aki megmarad a
városban, meghal fegyver miatt, éhség
miatt és döghalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete
nyereség lesz neki, és él.
3 Ezt mondja az ÚR: Bizonnyal a babiloni király seregének kezébe adatik ez
a város, és beveszi azt.
4 És mondták a fejedelmek a királynak: Kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit akik megmaradtak a városban, és
az egész nép kezeit, hogy efféle szavakat szól nekik, mert ez az ember nem a
nép megmaradására igyekszik, hanem
veszedelmére.
5 És mondta Sedékiás király: Ám a ti
kezetekben van, mert a király semmit
sem tehet ellenetekre.
6 Azért elvitték Jeremiást, hogy beves-

sék Melkiásnak, a Hammélek fiának
vermébe, amely a tömlöc udvarában
volt, és lebocsátották Jeremiást köteleken; a veremben pedig nem víz volt,
hanem sár, és beesett Jeremiás a sárba.
7 És meghallotta Ebed-Melek, az etióp, aki udvari szolga volt (ő pedig a
király házában volt), hogy Jeremiást a
verembe vetették, a király pedig a Benjámin-kapuban ült.
8 Kiment azért Ebed-Melek a király házából, és szólt a királynak, ezt mondva:
9 Uram király! gonoszul cselekedtek
azok az emberek mindazzal amit Jeremiás prófétával cselekedtek, akik a
verembe vetették őt, mert ott meghal
éhen, mert nem lesz ezután semmi kenyér a városban.
10 Parancsolt azért a király EbedMeleknek, az etiópnak, ezt mondva:
Végy magadhoz innen harminc embert, és vedd fel Jeremiás prófétát a veremből mielőtt meghalna.
11 Magához vett azért Ebed-Melek harminc embert, és bement a király házába, a kincstartó ház alá, és onnan régi
ruhadarabokat és elszakadozott posztókat hozott, és lebocsátotta azokat köteleken Jeremiásnak a verembe.
12 És mondta Ebed-Melek, az etióp, Jeremiásnak: Tedd a régi és elszakadozott ruhadarabokat hónod alá, a kötelek alá: és úgy cselekedett Jeremiás.
13 Kivonták azért Jeremiást köteleken
és kihozták őt a veremből, és Jeremiás
a tömlöc udvarában lakott.
14 Elküldött pedig Sedékiás király, és
magához hozatta Jeremiás prófétát a
harmadik ajtóig, mely az ÚR házában
volt, és mondta a király Jeremiásnak:
Valamiről kérdezlek téged, semmi tagadást ne tégy benne!
15 Jeremiás pedig mondta Sedékiásnak:
Ha megjelentem neked, vajon nem biztosan megölsz-e engem? és ha tanácsot
adok, nem hallgatsz rám.
16 És megesküdött Sedékiás király Jeremiásnak titkon, ezt mondva: Él az
ÚR, aki ezt a lelket teremtette nekünk,
hogy nem öllek meg és nem adlak
azoknak az embereknek a kezébe, akik
keresik a te lelkedet!
17 Akkor mondta Jeremiás Sedékiásnak: Ezt mondja a Seregek URa Istene, Izrael Istene: Ha kimész a babiloni
király fejedelmeihez, él a te lelked, és
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nem égetik meg ezt a várost tűzzel, hanem élsz te és a te házad népe.
18 Ha pedig nem mész ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor ezt a várost a
káldeusok kezébe adják, felégetik tűzzel, és te sem szaladsz el kezükből.
19 Sedékiás király mondta Jeremiásnak: Félek én a zsidóktól, akik átszöktek a káldeusokhoz, hátha azok kezébe
adnak engem és megcsúfolnak engem!
20 És mondta Jeremiás: Nem adnak;
kérlek, halld meg az ÚR szavát amelyet én mondok neked, és jó dolgod
lesz, és él a te lelked.
21 Ha pedig nem akarsz kimenni: ez
a szó, amelyet megjelentett nekem az
ÚR:
22 Íme minden asszony aki megmaradt a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni király fejedelmeihez;
és ezt mondják azok, hogy megcsaltak
téged és erőt vettek rajtad a te jóakaró
embereid, a te lábaid beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak.
23 Azért minden feleségedet és gyermekedet kiviszik a káldeusoknak, te
sem menekülsz meg kezükből, hanem
megfogatsz a babiloni király kezével,
és a várost felégeti tűzzel.
24 Mondta pedig Sedékiás Jeremiásnak: Senki se tudjon ezekről a szavakról, és nem halsz meg!
25 Ha meghallják a fejedelmek, hogy
beszéltem veled, és eljönnek hozzád és
ezt mondják neked: Mondd csak meg
nekünk, mit beszéltél a királynak, ne
tagadj el abból tőlünk és nem ölünk
meg téged, és mit mondott neked a király?
26 Ezt mondd nekik: Alázatosan könyörögtem a királynak, hogy ne vitessen vissza Jónatán házába, hogy meg
ne haljak ott.
27 És a fejedelmek mind elmentek Jeremiáshoz és megkérdezték őt, és egészen úgy felelt nekik, ahogy a király
parancsolta: és hallgatással elmentek
tőle, mert nem hallották a beszédet.
28 És Jeremiás a tömlöc udvarában lakott egészen addig a napig, amelyen
bevették Jeruzsálemet, és ott volt mikor bevették Jeruzsálemet.

gyen és őt szabadítsa meg. Ebed-Meleknek
is Isten szabadulást és minden jót ígér,
mert Jeremiással jót tett és megszabadította őt a fogságból.

1 Sedékiásnak, a Júda királyának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban eljött Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege Jeruzsálem
ellen, és megszállták azt.
2 Sedékiás tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedikén ledőlt a város kőfala.
3 És bementek a babiloni király fejedelmei mind, és leültek a középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nebó,
Sársekim, Rabsáris, Nergál-Sarézer,
Rabmág és a babiloni király minden
többi fejedelmei.
4 És mikor meglátta őket Sedékiás, a
Júda királya és mind a vitézlő férfiak,
elfutottak és kimentek éjjel a városból
a király kertjén át az ajtón, a két kőfal
között, és kimentek a pusztába vivő
úton.
5 És űzték őket a káldeai seregek,
és elfogták Sedékiást Jerikó pusztájában, és elhozták őt és elvitték
Nabukodonozornak, a babiloni királynak Riblába, Hamát földjére, és ítéletet
mondott rá.
6 És a babiloni király megölte Sedékiás
fiait a szeme láttára Riblában, és Júda
minden nemeseit is megölte a babiloni király.
7 A Sedékiás szemeit pedig kitolatta,
és vasba verette őt, hogy elvigye őt Babilonba.
8 A király házát pedig és a nép házait
felgyújtották a káldeusok tűzzel, és Jeruzsálem kőfalait lerontották.
9 A nép többi részét pedig amely a
városban maradt, és a szökevényeket akik hozzá szöktek, a nép többi részét, a még megmaradottakat elvitte
Nabuzáradán, a poroszlók feje Babilonba.
10 A nép szegényeit pedig, akiknek semmijük sem volt, otthagyta
Nabuzáradán, a poroszlók feje, Júda
földjében, és szőlőket és szántóföldeket adott nekik azon a napon.
11 Jeremiás felől pedig parancsot adott
Nabukodonozor beveszi Jeruzsá- Nabukodonozor, a babiloni király
lemet, és parancsot ad Nabuzára- Nabuzáradánnak, a poroszlók fejének,
dánnak, hogy Jeremiás prófétával jót te- ezt mondva:
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12 Vedd őt magadhoz és viselj gondot
rá, és semmi bajt ne okozz neki, hanem
azt cselekedd vele amit ő akar.
13 És elküldött Nabuzáradán, a poroszlók feje, és Nebusázban, Rabsáris
és Nergál-Sarézer, Rabmág és a babiloni király több főembere.
14 Elküldtek és elhozták Jeremiást
a tömlöc udvarából, és rábízták őt
Gedáliásra, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiára, hogy hazavigye őt, és lakjon
a nép között.
15 Az ÚR pedig szólt Jeremiáshoz, mikor ő még fogva volt a tömlöc udvarában, ezt mondva:
16 Menj el és szólj Ebed-Melekkel, az
etióppal, ezt mondva: Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Íme én beteljesítem e város kárára és nem javára
mondott beszédeimet, és azon a napon
szemeid előtt lesznek azok.
17 És azon a napon megszabadítalak téged, azt mondja az ÚR, és nem
adatsz azoknak az embereknek a kezébe akiktől félsz.
18 Hanem kétségtelenül megszabadítalak téged, nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz neked,
mert reménységed volt bennem, azt
mondja az ÚR.

40

Jeremiás, noha elviszik Ráma városáig a többi rabbal együtt, mégis megszabadul onnan. A fejedelmek és
mind az egész közösség, akik elfutottak
Gedáliáshoz, visszatérnek. Megmondják
Isten ellene való szándékát, de Gedáliás
nem hiszi el.

1
Jer
39,11-14;

1 Az a szózat amelyet az ÚR szólt Jeremiásnak, miután Nabuzáradán, a
poroszlók feje elbocsátotta őt Rámából. Mikor elvitte őt, ő is láncokkal
volt megkötözve a jeruzsálemi és júdai
mindenféle foglyok között, akik Babilonba vitettek.
2 És a poroszlók feje elvitte Jeremiást, és mondta neki: A te URad Istened rendelte ezt a büntetést ez ellen a
hely ellen.
3 És ráhozta és megcselekedte az ÚR,
ahogy megmondta. Mert vétkeztetek
az ÚR ellen, és nem hallgattatok a szavára, azért teljesedett be rajtatok ez a
dolog.
4 Most azért íme én ma megszabadí-

talak téged a lánctól amely a kezeiden
van; ha tetszik neked Babilonba jönnöd, gyere velem, nekem pedig gondom lesz rád, ha pedig nem tetszik
neked, hogy elgyere velem Babilonba, maradj itt. Íme az egész föld előtted van, ahová jobbnak és helyesebbnek látszik menned, menj oda.
5 (Mivel ő még nem tért vissza.) Vagy
menj vissza Gedáliáshoz, Ahikámnak,
Sáfán fiának fiához, akit a babiloni király tiszttartóvá tett Júda városaiban,
és lakj vele a nép között, vagy akárhová tetszik menned, oda menj. És a poroszlók feje adott neki ételt és ajándékot, és elbocsátotta őt.
6 És Jeremiás elment Gedáliáshoz,
Ahikám fiához Mispába, és ott lakott
vele a nép között, akik megmaradtak
a földön.
7 És mikor meghallotta a seregek
minden vezetője, akik a mezőn voltak, ők maguk és az ő embereik, hogy
a babiloni király Gedáliást, Ahikám
fiát tette tiszttartóvá az országban, és
hogy rábízta a férfiakat és az asszonyokat, a kisdedeket és a föld szegényeit azok közül akik nem vitettek el
Babilonba;
8 Elmentek Gedáliáshoz Mispába, tudniillik Ismáel, Natánia fia, és Jóhanán
és Jónatán, Kárea fiai, és Serája,
Tankumet fia, és a netofáti Efai fiai, és
Jazánia, Maakát fia, ők és az ő embereik.
9 És Gedáliás, Ahikámnak, Sáfán fiának fia megesküdött nekik és az ő embereiknek, ezt mondva: Ne féljetek a
káldeusoknak szolgálni, hanem lakjatok ezen a földön és szolgáljatok a babiloni királynak, és jó dolgotok lesz.
10 És én íme Mispában lakom, hogy
szolgálatára álljak a káldeusoknak
akik eljönnek hozzánk, ti pedig szedjetek össze bort és gyümölcsöt, és olajat
is szerezzetek edényeitekbe, és lakjatok a ti városaitokban amelyeket elfoglaltatok.
11 És mindazok a zsidók akik a moábitáknál, az Ammon fiainál, az
edomitáknál, és akik akármely tartományban voltak, meghallották, hogy a
babiloni király Júdából maradékot hagyott, és hogy Gedáliást, Ahikámnak,
Sáfán fiának fiát tette előttük tiszttartóvá.
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12 Azért a júdabeliek mindnyájan hazajöttek mindenhonnan ahová elfutottak, és eljöttek Júda földjébe Gedáliáshoz Mispába, és bort és igen sok
gyümölcsöt szereztek össze.
13 És Jóhanán, Kárea fia, és a seregek
minden vezetője, akik a mezőn voltak, szintén elmentek Gedáliáshoz
Mispába.
14 És mondták neki: Nem tudod-e,
hogy Baálisz, az ammoniták királya
elküldte Ismáelt, Natánia fiát, hogy
megöljön téged? De nem hitt azoknak
Gedáliás, Ahikám fia.
15 Jóhanán pedig, Kárea fia, titkolózva mondta Gedáliásnak Mispában,
ezt mondva: Elmegyek és megölöm
Ismáelt, Natánia fiát úgy, hogy senki se tudja. Miért oltaná el az életedet?
Hiszen a zsidók akik hozzád gyülekeztek, mind eloszlanak és Júda maradéka is elvész.
16 És mondta Gedáliás, Ahikám fia
Jóhanánnak, a Kárea fiának: Ne cselekedd ezt a dolgot, mert hamisan szólsz
Ismáel felől!
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Ismáel, az ammoniták királyának
szolgája, megöli Gedáliást és vele
sok főembert, akit Nabukodonozor tiszttartóvá tett a zsidók országában. A nép maradéka mikor rabságra megy, Jóhanán eléjük
megy és megszabadítja azokat és biztonságos helyre viszi őket.

1
2Kir 25,25;

1 És a hetedik hónapban csakugyan
eljött Ismáel, Natániának, Elisáma fiának fia, aki királyi nemből és a király főemberei közül való volt, és vele
tíz férfi Gedáliáshoz, Ahikám fiához
Mispába, és együtt étkeztek Mispában.
2 És felkelt Ismáel, Natánia fia és a
tíz férfi akik vele voltak, és megölték
Gedáliást, Ahikám, a Sáfán fiának fiát
szablyával, és megölte azt, akit a babiloni király tiszttartóvá tett a földön!
3 És mindazokat a zsidókat is akik
Gedáliással voltak Mispában, és a
káldeusokat is akiket ott talált, tudniillik a vitézlő embereket, megölte
Ismáel.
4 Másnap pedig a Gedáliás megölése
után, még mikor senki sem tudta azt:
5 Férfiak jöttek Sikemből, Silóból és
Samáriából: nyolcvan férfi levágott
szakállal, megszaggatott ruhában és
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bevagdalt testtel, kezükben áldozati
ajándék és tömjén, hogy áldozzanak
az ÚR házában.
6 És kiment eléjük Ismáel, Natániának
fia Mispából, menés közben is sírva. És
mikor eléjük ért, mondta nekik: Gyertek el Gedáliáshoz, Ahikám fiához.
7 És mikor bementek a városba, megölte őket Ismáel, Natánia fia, és az
árokba hányta őket, ő és a férfiak akik
vele voltak.
8 De tíz ember találtatott közöttük,
akik ezt mondták Ismáelnek: Ne ölj
meg minket, mert nekünk kincsünk
van a mezőn, búza és árpa, olaj és méz
és megtartóztatta magát, és nem ölte
meg őket az ő atyjukfiaival.
9 Az árok pedig, amelybe behányta
Ismáel mindazoknak az embereknek
a holttestét, akiket Gedáliással együtt
megölt, az, amelyet Asa király csinált
Baása ellen, az Izrael királya ellen.
Ismáel, Natánia fia megtöltötte ezt a
megöltekkel.
10 És Ismáel elvitte fogságra a nép
egész maradékát amely Mispában
volt, a király lányait és az egész népet amely Mispában hagyatott, kiket Nabuzáradán, a poroszlók feje
Gedáliásra, Ahikám fiára bízott; foglyul ejtette azért őket Ismáel, Natánia
fia, és elindult, hogy az Ammon fiaihoz menjen.
11 És meghallotta Jóhanán, Kárea fia
és a seregek minden vezetője aki vele
volt, azt az egész gonoszságot, amelyet Ismáel, Natánia fia cselekedett.
12 És magukhoz vették az összes embert, és elmentek, hogy megvívjanak
Ismáellel, Natánia fiával, és elérték őt
a nagy víznél, amely Gibeonnál volt.
13 És mikor meglátta az egész nép
amely Ismáellel volt, Jóhanánt, Kárea
fiát és a seregnek minden vezetőjét
akik vele voltak, megörült.
14 És visszatért az egész nép amelyet
Ismáel elvitt Mispából, és visszatért és
elment Jóhanánhoz, Kárea fiához.
15 Ismáel pedig, Natánia fia nyolcadmagával elszaladt Jóhanán elől, és az
Ammon fiaihoz ment.
16 És magához véve Jóhanán, Kárea
fia, és a sereg minden vezetője akik
vele voltak, a nép minden maradékát amelyet visszahoztak Ismáeltől,
Natániának fiától Mispából, miután
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ez megölte Gedáliást, Ahikám fiát, az
erős férfiakat, vitézeket és asszonynépeket, és gyermekeket és udvari szolgákat, akiket visszahozott Gibeonból:
17 Elindultak és megállapodtak
Gérut Kimhámnál, amely közel volt
Bethlehemhez, hogy elmenjenek és bemenjenek Egyiptomba,
18 A káldeusok miatt, mert féltek tőlük, mert Ismáel, Natánia fia megölte
Gedáliást, Ahikám fiát, akit a babiloni
király tiszttartóvá tett a földön.
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A nép maradéka tanácsot kér Jeremiástól, akiknek megmondja a próféta, hogy ne menjenek Egyiptomba, hanem maradjanak az ő földjükön, és minden jót ígér nekik Isten szavával. De ők
nem fogadták meg az isteni tanácsot, hanem Egyiptomba akarnak menni, a próféta minden veszedelemmel fenyegeti őket.

5
Jer 5,2;

1 Eljött pedig a csapatok minden tisztje, és Jóhanán, Kárea fia, és Jazánia,
Ozánia fia, és az egész nép kicsinytől
fogva nagyig,
2 És mondták Jeremiás prófétának:
Hallgasd meg alázatos kérésünket, és
könyörögj értünk az ÚRnak, a te Istenednek mind e maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból,
ahogy a te szemeid jól látnak minket;
3 És jelentse meg nekünk a te URad Istened az utat amelyen járjunk, és a dolgot amit cselekedjünk.
4 És mondta nekik Jeremiás próféta: Meghallottam. Íme, könyörgök a ti
URatoknak Isteneteknek a ti beszédeitek szerint, és mindazt amit az ÚR felel nektek, megjelentem nektek, el nem
titkolok semmit tőletek.
5 Ők pedig mondták Jeremiásnak: Az
ÚR legyen közöttünk tökéletes és igaz
tanúbizonyság, ha nem mind a beszéd
szerint cselekszünk, amellyel elküld
téged hozzánk az ÚR, a te Istened.
6 Ha jó, ha rossz, engedni fogunk a mi
URunk Istenünk szavára, amelyért mi
téged hozzá küldünk, hogy jó dolgunk
legyen, mert mi engedünk az ÚRnak, a
mi Istenünknek szavára.
7 Tíz nap múlva pedig szólt az ÚR Jeremiásnak.
8 És odahívta Jóhanánt, Kárea fiát, és a
seregek minden tisztjét akik vele vol-

tak, és az egész népet kicsinytől fogva
nagyig.
9 És mondta nekik: Ezt mondja Izrael
URa Istene, akihez küldtetek engem,
hogy megjelentsem előtte a ti könyörgéseteket:
10 Ha megmaradva laktok ezen a földön, felépítelek titeket és el nem rontalak, és elplántállak titeket és nem
gyomlállak ki, mert megbántam a gonoszt amit cselekedtem veletek.
11 Ne féljetek a babiloni királytól,
akitől most féltek, ne féljetek tőle, azt
mondja az ÚR, mert veletek vagyok,
hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből.
12 És irgalmasságot cselekszem veletek, hogy irgalmas legyen hozzátok,
és hagyjon titeket a ti földeteken lakni.
13 De ha ti ezt mondjátok: Nem lakunk ezen a földön, nem engedve a ti
URatok Istenetek szavának,
14 Ezt mondva: Nem! hanem bemegyünk Egyiptom földjére, ahol nem látunk harcot és nem hallunk trombitaszót, és kenyeret nem éhezünk és ott
lakunk:
15 Most azért halljátok meg az ÚR szavát, Júda maradékai! Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Ha ti csak arcotokat is úgy fordítjátok, hogy bemenjetek Egyiptomba, és bementek, hogy
ott bujdossatok:
16 Akkor a fegyver amelytől féltek,
az lesz rajtatok Egyiptom földjén, és
az éhség is amitől rettegtek, körülvesz titeket Egyiptomban, és ott haltok meg.
17 Mert az lesz, hogy mindazok a férfiak akik úgy fordítják arcukat, hogy bemenjenek Egyiptomba, hogy ott bujdossanak, meghalnak fegyver, éhség
és döghalál miatt, és egy sem marad
meg közülük, és nem szabadul meg
a veszedelemtől, amelyet én bocsátok
rájuk.
18 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Ahogyan kiöntetett a haragom és búsulásom Jeruzsálem lakosaira, úgy öntöm ki a haragomat rátok, ha
bementek Egyiptomba; és ott átok lesztek, csoda, szidalom, gyalázat, és nem
látjátok többé ezt a helyet!
19 Az ÚR szólt hozzátok, óh Júda maradékai! Ne menjetek Egyiptomba,
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tudjátok meg jól, hogy bizonyságot
tettem ma ellenetek.
20 Mert magatokat csaljátok meg a ti
szívetekben, mert ti küldtetek engem
az ÚRhoz, a ti Istenetekhez, ezt mondva: Könyörögj az ÚRnak, a mi Istenünknek, és ahogy a mi URunk Istenünk szól, úgy jelentsd meg nekünk,
és úgy cselekszünk.
21 Mikor pedig ma megjelentem nektek, nem hallgattok a ti URatok Istenetek szavára és egyáltalán azokra, amelyekért engem hozzátok küldött.
22 Most azért tudjátok meg jól, hogy
fegyverrel, éhséggel és döghalállal haltok meg azon a helyen, ahová menni
kívánkoztok, hogy ott tartózkodjatok.

43

Jeremiás intését nem fogadja meg
Jóhanán, és elviszi a nép maradékát Egyiptomba Jeremiással együtt, pedig
a próféta Egyiptom veszedelmét jövendöli.

1 És ahogy Jeremiás teljesen elmondta az egész népnek az ő URuk Istenük
minden rendelését, melyekért az ő
URuk Istenük küldte hozzájuk, mindazokat a rendeléseket,
2 Akkor mondta Azariás, Hosája fia,
Jóhanán, Kárea fia, és valamennyi kevély férfiak, ezt mondva Jeremiásnak:
Hazugságot szólsz, nem a mi URunk
Istenünk küldött téged, hogy ezt
mondd: Ne menjetek be Egyiptomba,
hogy ott bujdossatok.
3 Hanem Báruk, Néria fia izgat téged
ellenünk, hogy a káldeusok kezébe adjon minket, hogy megöljenek minket
és Babilonba vitessenek.
4 És nem hallgatott Jóhanán, Kárea fia,
sem a sereg valamennyi tisztje, sem az
egész nép az ÚR szavára, hogy a Júda
földjén lakjanak.
5 Hanem elvitte Jóhanán, Kárea fia,
és a sereg minden tisztje Júda egész
maradékát, akik visszajöttek minden nemzetek közül, ahová kiűzettek,
hogy Júda földjében lakjanak.
6 A férfiakat és az asszonyokat, a gyermekeket és a király lányait és minden lelket amelyet Nabuzáradán, a
poroszlók feje hagyott Gedáliással,
Ahikámnak, Sáfán fiának fiával, és Jeremiás prófétát és Bárukot, Nériának
fiát.
7 És elmentek Egyiptomnak földjébe,
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mert nem hallgattak az ÚR szavára, és
bementek Táfnesig.
8 És szólt az ÚR Jeremiásnak Táfnesben, ezt mondva:
9 Vegyél a kezedbe nagy köveket, és
rejtsd el azokat a sárba, a téglaégető
kemencébe, amely a fáraó házának ajtajában van Táfnesben, a júdabeli emberek szeme láttára.
10 És ezt mondd nekik: Ezt mondja a
Seregek URa, Izrael Istene: Íme elküldök és felhozom Nabukodonozort, a
babiloni királyt, az én szolgámat, és
ezekre a kövekre teszem az ő székét
melyeket elrejtettem, és azokra vonja
fel az ő sátrát.
11 És betör és megveri Egyiptom földjét, aki halálra való, halálra, és aki rabságra, rabságra, és aki fegyverre, fegyverre jut.
12 És tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban, és felégeti azokat, és
foglyokká teszi őket, és magára ölti
Egyiptom földjét, ahogyan a pásztor
magára ölti ruháját, és kimegy onnan
békességgel.
13 És Bethsemesnek, amely Egyiptom
földjében van, faragott képeit lerontja, és Egyiptom isteneinek házait tűzzel felégeti.

44

Inti Jeremiás az Egyiptomba menő
zsidókat az előbbi veszedelmek példájából, hogy ne legyenek tovább bálványimádók, fenyegeti őket nagyon, ha tovább
bűnöznek. A zsidók megvetik a próféta intését, és meg akarnak maradni az ő bálványimádásukban, akiket a próféta ismét
megfenyeget, és megjövendöli az egyiptomi király veszedelmét.
1 Az a szó amely Jeremiáshoz jött
minden zsidók felől, akik Egyiptom
földjében laktak, akik Migdolban,
Táfnesben, Nófban és Pátrosz földjében laktak, ezt mondva:
2 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Ti láttátok mindazt a nyomorúságot, melyet ráhoztam Jeruzsálemre
és Júda minden városaira, és íme azok
most pusztává lettek, és senki sem lakik bennük.
3 Az ő gonoszságukért amelyet cselekedtek, hogy felingereljenek engem,
elmenve, hogy áldozatot vigyenek és
szolgáljanak az idegen isteneknek, aki-
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ket ők nem ismertek, sem ti, sem a ti
atyáitok.
4 És elküldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, és pedig jó reggel
felkelve és elküldve, ezt mondva: Kérlek, ne cselekedjétek ezt az utálatos
dolgot amit gyűlölök.
5 De nem engedtek, és a fülüket sem
hajtották arra, hogy megtérjenek az ő
gonoszságukból, és ne áldozzanak idegen isteneknek.
6 Azért kiömlött az én bosszúm és az
én haragom, és felgerjedt Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin, és pusztasággá és sivataggá lettek mind e napig.
7 Most azért ezt mondja az ÚR, a Seregek Istene, Izrael Istene: Miért cselekszitek ezt a nagy gonoszságot a ti lelketek ellen, hogy kipusztítsatok közületek férfit és asszonyt, gyermeket és
csecsemőt Júda közül, hogy magatoknak még csak maradékot se hagyjatok;
8 Ingerelve engem kezeitek alkotásaival, áldozva az idegen isteneknek
Egyiptom földjén, amelyre tartózkodni jöttetek be, hogy veszedelmet szerezzetek magatoknak, és hogy átokban
és gyalázatban legyetek e föld minden
nemzeténél?
9 Vajon elfelejtkeztetek atyáitok gonoszságairól és a Júda királyainak gonoszságairól, és az ő feleségeik gonoszságairól és a ti gonoszságaitokról,
a ti feleségeitek gonoszságairól, amelyeket Júda földjén cselekedtetek és Jeruzsálem utcáin?
10 Nem alázták meg magukat mind e
mai napig se, és nem féltek, sem az én
törvényem szerint nem jártak, sem az
én parancsolataim szerint, amelyeket
elétek és atyáitok elé adtam.
11 Azért ezt mondja a Seregek URa,
Izrael Istene: Íme ellenetek fordítom
arcomat gonoszra, és hogy az egész
Júdát kipusztítsam.
12 És felveszem Júda maradékát, akik
arcukat fordították, hogy bemennek
Egyiptom földjére, hogy ott lakjanak, és mindnyájan megemésztetnek
Egyiptom földjén, elesnek fegyver miatt, megemésztetnek éhség miatt, kicsinytől fogva nagyig: fegyver és éhség miatt halnak meg, és átokká, csodává, szidalommá és gyalázattá lesznek.
13 És meglátogatom azokat akik

Egyiptom földjében laknak, ahogyan
Jeruzsálemet meglátogattam fegyverrel, éhséggel és döghalállal.
14 És a Júda maradékai közül, akik
idejöttek Egyiptom földjére bujdosni,
senki sem menekül és szabadul meg,
hogy visszatérjen Júda földjébe, ahová
lelkük hajtja őket, hogy oda visszatérjenek és ott lakjanak, mert nem térnek
vissza, hanem csak akik menekülnek.
15 És feleltek Jeremiásnak mindazok
a férfiak akik tudták, hogy feleségeik az idegen isteneknek áldoztak, és
mindazok az asszonyok, akik ott álltak
nagy tömegben, és az egész nép amely
Egyiptom földjén, Pátroszban lakott,
ezt mondva:
16 A szót, amellyel szóltál nékünk az
ÚR nevében, nem akarjuk tőled hallani;
17 Hanem csak azt cselekedjük amit
mi a mi szánkkal fogadtunk, hogy füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és neki italáldozattal áldozunk,
ahogyan cselekedtünk mi és a mi atyáink, és a mi királyaink és a mi fejedelmeink Júda városaiban és Jeruzsálemnek utcáin, mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és semmi
rosszat nem láttunk.
18 De mióta nem áldozunk többé az ég
királynéjának füstöléssel, és nem viszünk neki italáldozatot: mindenben
szűkölködünk, és fegyver és éhség miatt emésztetünk.
19 És hogyha mi az ég királynéjának
füstölve áldozunk és neki italáldozatot
viszünk: vajon a mi férjeink híre nélkül csinálunk-e neki béleseket, hogy
őt tiszteljük, és neki italáldozatot vigyünk?
20 Szólt azért Jeremiás az egész népnek, a férfiaknak és az asszonyoknak
és az egész népnek, akik ezt a szót felelték neki, ezt mondva:
21 Vagy a jóillatról, amelyet Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin füstöltetek ti és a ti atyáitok, a ti királyaitok és
a ti fejedelmeitek és a föld népe: nem
arról emlékezett-e meg az ÚR, és nem
az jutott-e neki eszébe?
22 És nem szenvedhette tovább az ÚR
a ti cselekedeteitek gonoszságát, az
utálatosságok miatt amelyeket cselekedtetek, és pusztasággá lett a ti földetek és csodává és átokká annyira, hogy
senki sem lakja mind e napig,
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23 Amiatt, hogy füstölve áldoztatok és
vétkeztetek az ÚR ellen, és nem engedtetek az ÚR szavának, és nem jártatok
az Ő törvényében és az Ő parancsolataiban és az Ő tanúbizonyságaiban,
azért következett rátok ez a veszedelem, mint ma.
24 Mondta továbbá Jeremiás az egész
népnek és az összes asszonynak:
Halljátok meg az ÚR szavát mind ti
júdabeliek, akik Egyiptom földjén
vagytok.
25 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene, ezt mondva: Ti és a ti feleségeitek szóltatok a ti szátokkal és végbevittétek a ti kezeitekkel, ezt mondva: Bizonyára teljesítjük a mi fogadásainkat,
amelyeket az ég királynéjának fogadtunk, hogy füstölve áldozzunk, és italáldozatot vigyünk neki. Megerősítve
megerősítettétek a ti fogadásaitokat, és
megcselekedve megcselekedtétek a ti
fogadásaitokat.
26 Azért halljátok meg az ÚR szavát
mind ti júdabeliek, akik Egyiptom földjében laktok: Íme én megesküdtem az
én nagy nevemre, azt mondja az ÚR,
hogy egyetlen júdabeli férfi szája sem
fogja az én nevemet kiejteni, ezt mondva: Él az Úr ISTEN, egész Egyiptom
földjén!
27 Íme én vigyázok rájuk az ő kárukra és nem javukra, és megemésztetik Júda minden férfia, akik Egyiptom
földjén vannak, fegyver miatt, éhség
miatt, amíg mind el nem fogynak.
28 De akik megszabadulnak a fegyvertől, visszatérnek Egyiptom földjéről
Júda földjére, szám szerint kevesen, és
mind megtudják Júda maradékai akik
bementek Egyiptom földjébe, hogy ott
lakjanak: melyik szó teljesedik be, az
enyém vagy az övék?
29 És ez lesz nektek a jel, azt mondja az ÚR, hogy én meglátogatlak titeket ezen a helyen, hogy megtudjátok,
hogy bizonyára megállnak az én beszédeim a rátok következő veszedelem felől.
30 Ezt mondja az ÚR: Íme odaadom fáraó Ofrát, Egyiptom királyát az ellenségei kezébe és a lelkét keresők kezébe, ahogyan odaadtam Sedékiást, Júda
királyát Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az ő ellenségének és az ő
lelkét keresőnek kezébe.
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45

Báruk megérti Jeremiás könyvéből
az Isten fenyegetéseit és szorgoskodik a nép körül, akinek azt mondja Isten,
hogy amit Ő elvégzett az meglesz, de az ő
életét megtartja.
1 Az a szó amelyet Jeremiás próféta
szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő
könyvbe írta ezeket a szavakat Jeremiás szájából, Jójákimnak, Jósiás, júdabeli király fiának negyedik esztendejében, ezt mondva:
2 Ezt mondja neked az ÚR, Izrael Istene, Báruk:
3 Ezt mondtad: Jaj most nekem, mert
az ÚR a bánatomra más bánatot adott,
elfáradtam a fohászkodásomban és
nem találtam nyugalmat.
4 Ezt mondd neki: Ezt mondja az ÚR:
Íme akiket felépítettem, lerontom, és
akiket beplántáltam, kiszaggatom, és
pedig az egész földet.
5 És te kívánsz nagyokat magadnak?
Ne kívánj, mert íme nyomorúságot hozok minden hústestre, ezt mondja az
ÚR, és a te lelkedet zsákmányul adom
neked, minden helyen, ahová elmész.
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Megprófétálja Jeremiás, hogy az
Eufrátesznél megverik az egyiptomiakat. Azután megmondja, hogy
Nabukodonozor elfoglalja és elpusztítja
Egyiptomot, ezzel a dologgal vigasztalja
az Isten népét.
1 Ez a szó amelyet az ÚR szólt Jeremiás prófétának a pogányok ellen;
2 Egyiptom ellen, a Nékó fáraónak, Egyiptom királyának serege ellen, amely az Eufrátesz folyó mellett,
Kárkémisben volt, amelyet megvert
Nabukodonozor, a babiloni király,
Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében:
3 Készítsetek vértet és pajzsot, és induljatok a harcra.
4 Nyergeljétek a lovakat, és üljetek
fel ti lovasok, és legyetek sisakokban.
Tisztítsátok a kopjákat, öltsétek fel a
páncélokat.
5 Miért látom, hogy ők megriadtak és
elfutottak? vitézei leveretnek és futásnak erednek, és vissza sem tekintenek! Mindenfelől félelem, azt mondja az ÚR.
6 Ne fusson el a gyors, és az erős se me-
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neküljön; észak felé, az Eufrátesz folyó
mellett legyőzetnek és elhullanak.
7 Kicsoda ez, aki növekedik mint a folyóvíz, és olyan mint a megháborodott
vizű folyamok?
8 Egyiptom növekedik úgy mint a folyóvíz, és mint a megháborodott vizű
folyamok, mert ezt mondja: Felmegyek, ellepem a földet, elvesztem a várost és a benne lakókat.
9 Gyertek fel lovak, és zörögjetek szekerek, jöjjenek ki az erősek, az etiópok
és a líbiabeliek, akik pajzsot viselnek,
és a lídiabeliek, akik íjat viselnek!
10 Az a nap pedig az Úrnak, a Seregek
URának büntető napja, hogy bosszút
álljon ellenségein. És a fegyver felemészt és jól lakik és megrészegül az
ő vérükkel, mert áldozata lesz az Úrnak, a Seregek URának észak földjén,
az Eufrátesz folyó mellett.
11 Menj föl Gileádba, és vegyél balzsamot Egyiptom szűz leánya: hiába sokasítod az orvosságokat, számodra
nincs gyógyír!
12 Hallották a pogányok a gyalázatodat, és a kiáltásoddal betelt a föld, mert
erős erősbe ütközött, és mind a ketten
együtt estek el.
13 Az a szó amelyet az ÚR Jeremiás
prófétához szólt, Nabukodonozornak,
a babiloni királynak eljöveteléről,
Egyiptom földjének megverésére:
14 Hirdessétek Egyiptomban és híreszteljétek Migdólban, híreszteljétek
Nófban és Táfnesben, és ezt mondjátok: Állj elő és készítsd fel magad, mert
fegyver emészti meg a te kerületeidet.
15 Miért verettek le a te erőseid? Nem
állhattak meg, mert az ÚR ijesztette el
őket.
16 Megsokasította a hullókat, egyik a
másikra hullott, és ezt mondták: Kelj
fel és menjünk vissza a mi népünkhöz
és a mi szülőföldünkre az erőszakoskodó fegyver elől.
17 Ezt kiáltják akkor: A fáraó, Egyiptom királya, a háborúság királya, túlhaladta a rendelt időt.
18 Élek én, azt mondja a Király, akinek
a neve Seregek URa, hogy mint a Táborhegy áll a hegyek között, és mint a
Kármel a tenger között, úgy jön el.
19 Készíts magadnak elköltözésre való
edényeket, Egyiptom lányának lakosa,

mert Nóf elpusztul és megég, lakatlanná lesz.
20 Szép üszőtinó Egyiptom, de pusztulás tör rá észak felől.
21 Még zsoldosai is olyanok közöttük,
mint a hizlalt borjúk, de ők is meghátráltak, mindannyian elfutottak, meg
nem álltak, mert romlásuk napja jött
rájuk, az ő meglátogatásuk ideje.
22 Az ő szava mint a csúszó kígyóé,
mert nagy sereggel indulnak, és szekercékkel jönnek ellene mint a favágók.
23 Kivágják az ő erdejét, azt mondja az
ÚR, mert beláthatatlanok, mert többen
lesznek mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok.
24 Megszégyenül Egyiptom lánya,
északi nép kezébe jut.
25 Ezt mondja a Seregek URa, Izrael
Istene: Íme megfenyítem Nó sokaságát
és a fáraót és Egyiptomot, és az ő isteneit és királyait, mind a fáraót, mindazokat akik bíznak benne.
26 Odaadom őket az ő lelkük keresőinek kezébe, és Nabukodonozornak, a
babiloni királynak kezébe, és az ő szolgáinak kezébe; de azután úgy laknak
abban mint azelőtt, azt mondja az ÚR.
27 És te ne félj, óh én szolgám Jákob, és
ne rettegj Izrael, mert íme megszabadítalak téged messziről, és a te magod
is az ő fogságuk földjéről, és visszatér
Jákob és megnyugszik és békességben
lesz, és nem lesz aki megijessze.
28 Ne félj te, óh én szolgám Jákob, azt
mondja az ÚR, mert én veled vagyok,
mert véget vetek minden nemzetnek
akik közé kivetettelek téged, neked pedig nem vetek véget, hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagylak
teljesen büntetés nélkül.

47

A próféta próféciát mond a
filiszteusoknak, a tírusziaknak, a
szidonbelieknek és mind a tenger mellett
lévő Szíriának veszedelmét.
1 Az a szó amelyet az ÚR szólt Jeremiás prófétának a filiszteusok felől, mielőtt megverte a fáraó Gázát.
2 Ezt mondja az ÚR: Íme víz indul meg
északról, és olyan lesz mint a kiáradt folyó, és elárasztja a földet és annak mindenét, a várost és annak lakosait, és ki775
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áltanak az emberek, és a föld minden
lakosa ordít.
3 Erős lovaik patáinak csattogó hangjától, szekereinek zörgésétől, kerekeinek
zúgásától nem gondolnak az atyák a
fiakra erejük ellankadása miatt.
4 Az elkövetkező napért, melyen elpusztult egész Filisztea, kivágja Tíruszt és Szidont és minden megmaradt segítséget, mert az ÚR lerontja Filiszteát, Káftor szigetének maradékát.
5 Kopaszság jött Gázára, Askalon elpusztult, az ő völgyük maradéka:
meddig vagdalod magad?
6 Óh, az ÚRnak szablyája, meddig
nem nyugszol meg? Rejtsd el magad a
hüvelyedbe, nyugodj meg és hallgass!
7 Hogyan nyugodhat meg, holott az
ÚR parancsolt neki? Askalonra és a
tenger partjára rendelte őt.
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A próféta próféciát mond a moábitáknak a káldeusok általi veszedelméről, az ő bálványimádásaikért, kevélységükért, Isten elleni káromlásukért, és az
ő népén elkövetett bosszúságért. Végül vigasztalja őket.

1
Jer 25,21;
Jer 27,3;

5
Ésa 15,5;
6
Jer 17,6;
7
Jer 49,3;

1 Moáb ellen ezt mondja a Seregek
URa, Izrael Istene: Jaj Nébónak, mert
elpusztíttatott; megszégyenült, bevették Kirjátaimot, Misgáb megszégyenült és elrémült.
2 Többé nem kérkedik Moáb Hesbon
ellen. Gonoszt gondoltak ellene, ezt
mondva: Gyertek el és veszítsük el őt,
ne legyen nemzetség! Madmen, te is
eltöretsz, fegyver jár nyomodban!
3 Nagy kiáltás hallatszik Horonáimból:
pusztulás és nagy romlás!
4 Elnyomorodott Moáb, kicsinyeinek
szavát meghallották.
5 Mert a Luhit hágóján siralmat siralom ér, mert Horonáim lejtőin az ellenség hallatja vészkiáltását.
6 Fussatok, mentsétek meg lelketeket,
és legyetek mint a hangafa a pusztában!
7 Mivelhogy a te bizodalmad marháidban és kincseidben volt, te is megfogatsz, és Kámós fogságra megy papjaival, fejedelmeivel együtt.
8 És minden városra rátör a pusztító,
egy város sem menekül meg, és elvész
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a völgy, és feldúlják a síkságot, ahogy
megmondta az ÚR.
9 Adjatok szárnyat Moábnak, hogy repülve elrepülhessen, mert az ő városai
elpusztulnak, és senki sem lakik azokban.
10 Átkozott aki az ÚR dolgát hűtlenül
cselekszi, és átkozott aki fegyverét kíméli a vértől!
11 Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében,
és nem öntötték edényből-edénybe, és
fogságra sem ment, azért maradt meg
rajta az íze és nem változott el a szaga.
12 De íme eljönnek a napok, azt mondja az ÚR, és rablókat bocsátok rá akik
megrabolják őt, megüresítsék edényeit, palackjait pedig összetörjék.
13 És Moáb megszégyenül Kámós miatt, ahogy Izrael háza megszégyenült
Béthel miatt, amelyben bizalma volt.
14 Hogyan mondjátok: Erősek vagyunk és erős férfiak a harcra?
15 Elpusztult Moáb, városai fellobbantak, válogatott ifjai pedig mészárszékre jutottak, azt mondja a Király, akinek
neve Seregek URa!
16 Közel van Moáb veszedelme, itt jön
és igen siet az ő veszedelme!
17 Bánkódjatok miatta mindnyájan
akik körülötte vagytok, és mindnyájan akik ismeritek az ő nevét; mondjátok: Hogy eltört az erős vessző, a dicső pálca!
18 Szállj le a dicsőségből és ülj szomjan Dibon megmaradt lánya, mert feljött ellened Moáb pusztítója, elrontja
erősségeidet.
19 Állj meg az úton, és nézz ide-oda
Aroér lakosa, kérdezd meg a futót és
a menekülőt, és ezt mondd: Mi történt?
20 Megszégyenült Moáb, mert megtört. Ordítsatok és kiáltsatok! Hirdessétek Arnonban, hogy elpusztíttatott
Moáb!
21 Mert rájött az ítélet a sík földre:
Hólonra, Jására és Mefátra.
22 És Dibonra, Nébóra és BethDiblátaimra.
23 És Kirjáthaimra, Beth-Gámulra és
Beth-Meonra.
24 És Kirjátra, Bocrára és Moáb földjének minden messze és közel való városaira.
25 Letöretett a Moáb szarva, és karja
levágatott, azt mondja az ÚR.

11
Sof 1,12;

13
1Kir 12,29;

20
Ésa 16,7;
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29
Ésa 16,6;

33
Ésa 16,10;

34
Ésa 15,5-6;

37
Ésa 15,2-3;
Jer 47,5;

26 Részegítsétek le őt, mert feltátotta
száját az ÚR ellen, és heverjen Moáb az
ő okádásában, és legyen csúfság ő is.
27 Vajon nem csúfod volt-e neked az
Izrael? Vagy a tolvajok között találtatott, hogy mikor szóltál felőle, kevélyen hánytad magad?
28 Hagyjátok el a városokat és lakjatok
a kősziklákban Moáb lakosai, és legyetek mint a galamb amely az odú száján
belül rak fészket.
29 Hallottuk Moáb kevélységét: igen
kevély; az ő felfuvalkodását és kevélységét, kérkedését, és az ő szívének elbizakodottságát.
30 Én tudom, azt mondja az ÚR, az ő
kevélységét, és az ő hazugsága nem
igaz, és nem úgy lesz.
31 Azért jajgatok Moábon, és az egész
Moábért kiáltok, a Kir-Heres férfiaiért
nyög az én lelkem.
32 Jobban siratlak téged mint siratták
Jaézert, aki Sibmának szőlője! A te hajtásaid túlhatoltak a tengeren, a Jaézer
tengeréig értek; a te nyári gyümölcseidre és a te szüretedre pusztító rontott.
33 És elvétetett az öröm és vigasság a
te termett meződről és Moáb földjéről, és a kádakból kifogyasztom a bort,
nem préselnek örömzajjal, az éneklő
nem énekel.
34 Hesbon kiáltása miatt Elealéig és
Jáhásig felhat az ő szavuk; Soártól fogva Horonáimig, ki olyan mint a három
éves üsző, mert a Nimrim vize is elapad.
35 És kifogyasztom Moábból, azt
mondja az ÚR, aki a magas hegyeken
áldozik és füstöt gerjeszt az ő isteneinek.
36 Ezért zokog a szívem Moábért mint
a síp, és zokog szívem a Kir-Héres
férfiaiért mint a síp, mivelhogy elvesztek a kincsek amiket gyűjtött.
37 Mert minden fej kopasz, és minden
szakáll lenyírva, minden kézen metélések, és minden derékon zsák.
38 Moáb minden házpadján és utcáján
mindenütt siralom, mert összetörtem
Moábot mint az edényt, mely semmirekellő, azt mondja az ÚR.
39 Jajgatnak, ezt mondva: Hogy zúzatott össze! Hogy fordult háttal Moáb?
Megszégyenült és csúffá lett Moáb, és
rettentésére mindazoknak akik körülötte vannak.

40 Mert ezt mondja az ÚR: Íme mint a
sas repül rá, és kiterjeszti Moábra szárnyait.
41 Bevették a városokat, és az erősségeket elfoglalták, és a Moáb erőseinek
szíve olyan volt ezen a napon, mint a
vajúdó asszony szíve.
42 És Moáb elpusztul úgy, hogy többé nem lesz nép, mert felemelkedett az
ÚR ellen.
43 Félelem, verem és tőr jön ellened
Moáb lakosa, azt mondja az ÚR.
44 Aki elfut a félelem elől, a verembe
esik, és aki kijön a veremből, a tőrben
fogják meg, mert rábocsátom Moábra
az ő meglátogatásának esztendejét, azt
mondja az ÚR.
45 A Hesbon árnyékában álltak meg
a hatalom elől futók, de tűz jött ki
Hesbonból és láng Szihon közepéből,
és elemészti Moáb szegleteit és a háborgó fiak tetejét.
46 Jaj neked Moáb! Elveszett Kámós
népe, mert fiaid fogságra vitettek, és
lányaid is fogságra.
47 De visszahozom Moábot a fogságból sok idő múlva, azt mondja az ÚR.
Eddig van Moáb ítélete.

40
Jer 4,13;

45
4Móz
21,28;
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Jeremiás az ammoniták, az edomiták, a szíriaiak, az arabok Nabukodonozortól való pusztulását prófétálja,
és egyben a Perzsák veszedelmét.

1 Az Ammon fiai felől ezt mondja az
ÚR: Nincsenek Izraelnek fiai? Nincs
örököse neki? Miért bírja királyuk
örökségül Gádot, és népe miért lakik
annak városaiban?
2 Azért íme eljönnek a napok, azt
mondja az ÚR, és harci riadót hallatok Rabbában az Ammon fiaival, és
romhalommá lesz, és lányait tűzzel
égetik meg, és Izrael birtokolja azokat, akik most őt birtokolják, azt mondja az ÚR.
3 Ordíts Hesbon, mert elpusztíttatott
Hái! Kiáltsatok Rabbáh lányai, öltözzetek zsákba, sírjatok és futkossatok
a szorosokon, mert fogságra vitetett
királyuk, papjai és fejedelmei is vele
együtt.
4 Mit dicsekszel völgyeiddel, völgyed
bőségével, engedetlen lány, aki az ő
kincseiben bízik és ezt mondja: Kicsoda
támad ellenem?
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1
Ámós 1,13;

2
Ámós 1,14;

3
Ésa 32,12;
Jer 4,8;
Jer 6,26;
Jer 48,7;

4
Jer 21,13;
Jer 48,7;
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7
Abd 8;

8
Jer 25,23;

9
Abd 5;

14
Abd 1;

16
Jer 48,29;
Abd 4;

17
Jer 50,13;
18
1Móz
19,25;
Jer 50,40;
Ámós 4,11;

5 Íme félelmet hozok rád, azt mondja az Úr, a Seregek URa, minden körülötted való helyről, és kiűzettek azok
előtt, és nem lesz aki összegyűjtse az
elszéledteket.
6 És azután visszahozom majd a fogságból az Ammon fiait, azt mondja az
ÚR.
7 Ezt mondja a Seregek URa Edom felől: Nincs bölcsesség többé Témánban?
elveszett a tanács az értelmesektől? hiábavalóvá lett az ő bölcsességük?
8 Fussatok, forduljatok, rejtőzzetek el
mélyen Dédán lakosai, mert Ézsau veszedelmét hozom rá meglátogatásának idején.
9 Ha szőlőszedők törtek volna rád,
nem hagytak volna gerezdeket, ha éjjeli tolvajok, nem csak azt pusztították
volna el ami nekik elég?
10 Bizony meztelenné teszem Ézsaut,
kijelentem titkait és nem rejtőzhet
el, magva elpusztult, és atyjafiai és
szomszédai sem lesznek.
11 Hagyd el a te árváidat, én eltartom; a te özvegyeid is belém vessék reménységüket.
12 Mert azt mondja az ÚR: Íme, akiknek nem kellett meginniuk a poharat,
ugyancsak megisszák, te pedig teljesen büntetlenül maradnál-e? Nem
maradsz büntetlenül, mert bizonyára
megiszod.
13 Mert én magamra esküdtem meg,
azt mondja az ÚR, hogy utálattá és
gyalázattá, pusztasággá és átokká lesz
Bocra, és minden városa örökkévaló
pusztasággá lesz.
14 Hírt hallottam az ÚRtól, és követ küldetett a pogányokhoz, aki ezt
mondja: Gyűljetek össze, induljatok
ellene és keljetek fel a harcra,
15 Mert íme kicsivé teszlek téged a pogányok között, és az emberek között
utálatossá.
16 A te könnyelműséged csalt meg téged és szíved kevélysége, aki a sziklák
hasadékaiban laksz, és elfoglaltad a
halmok tetejét. Ha olyan magas helyen
rakod is fészkedet mint a sas, onnan is
lerántalak téged, azt mondja az ÚR.
17 És pusztasággá lesz Edom, aki csak
átmegy rajta elálmélkodik és sziszeg
egész veresége felett.
18 Ahogy Szodomának és Gomorának
és az ő szomszédaik elsüllyedésekor
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volt, azt mondja az ÚR, ott sem lakik
többé ember, és emberek fia nem tartózkodik benne.
19 Íme, mint oroszlán felemelte magát
a Jordán magassága felett, az Erős Isten lakóhelye ellen: De hamarsággal
kiűzöm őt onnan, és a kiválasztottat
teszem azon fejedelemmé. Mert kicsoda hozzám hasonló, és ki szab nekem
időt, és kicsoda az a pásztor aki megállhat ellenem?
20 Halljátok meg azért az ÚR tanácsát amelyet Edom felől tartott, és az Ő
gondolatait amelyeket Témán polgárai
ellen gondolt: Bizony a nyáj kicsinyei
nem vetik le őket, ha az ő lakóhelyüket
nyakukba nem veszik.
21 Romlásuk zajától megrendült a
föld, kiáltásuk szava elhallatszott a
Vörös tengerig.
22 Íme feljön mint sas, és repül és szétterjeszti szárnyait Bocrán: és Edom vitézeinek szíve olyan lesz azon a napon
mint a vajúdó asszony szíve.
23 Damaszkusz felől: Megszégyenült
Emát és Arpád, mert gonosz hírt hallottak, és elolvadtak mint a háborgó
tengeren, amely nem nyughat.
24 Megrendült Damaszkusz, futáshoz
készül és reszketés fogja el, szorongás
és fájdalmak szállják meg őt, mint a
szülő asszonyt.
25 Miért is nem marad ki a dicsőséges
város, az én örömöm városa?
26 Azért elhullanak az ő ifjai is az ő utcájukon, és minden harcoló embert levágnak azon a napon, azt mondja a Seregek URa.
27 És tüzet gyújtok Damaszkusz kőfalán, és megemészti a Benhadád palotáit.
28 Kédár és Házor országai felől, amelyeket megvert Nabukodonozor, a babiloni király, ezt mondja az ÚR: Keljetek fel, menjetek fel Kédárra, és pusztítsátok kelet fiait.
29 Sátraikat és nyájukat elveszik, kárpitjaikat és minden edényüket és tevéiket elviszik, és ezt kiáltják feléjük: Rettegés körös-körül!
30 Fussatok el, igen siessetek, rejtőzzetek el mélyen, Házor lakói, azt mondja
az ÚR, mert tanácsot tartott ellenetek
Nabukodonozor, a babiloni király, és
gondolatot gondolt ellenetek.
31 Keljetek fel, menjetek a békességes

19
Jób 41,10;
Jer 12,5;
Jer 50,44;
Jer
50,44-45;

22
Jer 48,40;
Jer 48,41;

23
Ésa 17,1;

24
Jer 4,31;
Jer 6,24;
Jer 30,6;

27
Ámós 1,4;
Ámós 1,14;
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32
Jer 9,26;
Jer 25,23;

33
Jer 9,11;
Jer 10,22;

39
Jer 48,47;

nemzet közé, azok közé akik bátorságban laknak, azt mondja az ÚR, sem kapujuk, sem zárjuk nincs, egyedül laknak!
32 Tevéik prédává lesznek, és az ő sok
barmaik zsákmánnyá, és elszórom
őket minden szél felé, minden szegletre; és minden oldal felől veszedelmet
hozok rájuk, azt mondja az ÚR.
33 És Házor sárkányok lakhelyévé
lesz, örökkévaló pusztasággá, senki
nem lakik ott, és ember fia nem lakja
azt.
34 Az ÚR szava, amelyet Jeremiás prófétának szólt Elám felől, Sedékiásnak,
a Júda királyának országlása kezdetén,
ezt mondva:
35 Ezt mondja a Seregek URa: Íme eltöröm Elám íját, erejének reménységét.
36 És négy szelet hozok Elám ellen az
ég négy határáról, és elszórom őket
mindegyik szél felé, és nem lesz nemzet akihez nem futnak Elám szökevényei.
37 És megrettentem Elámot az ellenségei előtt és a lelkük keresői előtt, és
nyomorúságot hozok rájuk, az én felgerjedt haragomat, azt mondja az ÚR,
és utánuk bocsátom a fegyvert mindaddig, amíg meg nem emésztem őket.
38 És Elámba helyezem az én székemet, és kivesztem onnan a királyt és a
fejedelmeket, azt mondja az ÚR:
39 De végezetre visszahozom Elámot a
fogságból, azt mondja az ÚR.
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Jeremiás Babilon romlásáról prófétál, és az Isten népének szabadulásáról Babilonból. Okait is felsorolja, amiért
Babilon elvész.

2
Ésa 46,1;
Jer 51,44;

1 Az a szó amelyet az ÚR szólt Babilon
felől és a káldeusok földje felől, Jeremiás próféta által.
2 Hirdessétek a nemzetek között és
hallassátok, emeljétek fel a zászlót:
hallassátok és el ne titkoljátok, ezt
mondjátok: Bevették Babilont, megszégyenült Bél, letöretett Merodák, faragott képei megszégyenültek, bálványai letörettek.
3 Mert északról nép jön fel ellene,
pusztává teszi ez az ő földjét, és nem
lesz aki lakjon benne; embertől fogva a
baromig elfutnak, elmennek.
4 Azokban a napokban, és abban az

időben, azt mondja az ÚR, eljönnek Izrael fiai, ők és a Júda fiai együtt, sírva jönnek és mennek és keresik az ő
URukat Istenüket.
5 A Sion útja felől kérdezősködnek, arrafelé fordítják arcukat. Gyertek és adjátok magatokat az ÚRnak örök szövetséggel, amely feledhetetlen.
6 Elveszett juhnyáj volt az én népem,
pásztorai félrevezették őket, a hegyekben bujdostatták őket, hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek az ő tanyájukról.
7 Aki csak rájuk talált emésztette őket,
és elnyomóik ezt mondták: Nem vétkeztünk, mert vétettek az ÚR ellen, pedig igazság otthona, atyáik reménysége volt az ÚR.
8 Fussatok ki Babilonból és gyertek ki
Káldea földjéből, és olyanok legyetek
mint a kecskebakok a nyáj előtt;
9 Mert íme feltámasztom és felhozom
Babilonra nagy nemzetek gyülekezetét
észak földjéről, és sorakoznak ellene,
azután beveszik. Nyilai olyanok mint
a legyőzhetetlen vitézé, amely nem tér
vissza sikertelenül.
10 És Káldea prédává lesz, akik prédára vetik őt mind betelnek vele, azt
mondja az ÚR.
11 Csak örültetek, csak tomboltatok
mikor elpusztítottátok örökségemet:
mivelhogy sokan voltatok mint a füvön való üszők, és nyerítettetek mint
a ménlovak.
12 Megszégyenül anyátok, szülőtök igen elpirul: Íme, a nemzetek
seprejévé, pusztává, szárazfölddé, sivataggá lesz.
13 Az ÚR haragja miatt nem laknak
rajta, hanem egészen pusztasággá lesz,
aki csak átmegy Babilonon, álmélkodik és sziszeg egész veresége felett.
14 Sorakozzatok körös-körül Babilon
ellen, ti íjászok mind lőjetek rá, ne kíméljétek a nyilat, mert az ÚR ellen vétkezett!
15 Kiáltsatok rá körös-körül, kezét
adta, lehullottak fundamentumai, leromlottak kőfalai: bizony az ÚR büntetése ez, büntessétek meg őt, és ahogy
cselekedett, úgy cselekedjetek vele.
16 Vágjátok ki Babilonból a magvetőt
és aki sarlót fog aratás idején; a gyilkos
fegyver elől ki-ki az ő népéhez szalad,
ki-ki az ő földje felé fut.
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Jer 31,23;

8
Ésa 48,20;
Jer 51,6;
Zak 2,6-7;
Jel 18,4;
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Jer 49,17;
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2Kir 19,35;
2Kir 19,37;
Ésa 37,36;
Ésa 37,38;

30
Jer 49,26;

17 Elszéledt juhnyáj az Izrael, oroszlánok kergették szét; először Asszíria
királya nyelte be őt, végül pedig ez a
Nabukodonozor, a babiloni király törte meg csontjait.
18 Azért ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Íme megfenyítem a babiloni királyt és az ő földjét, ahogy megfenyítettem az asszíriai királyt.
19 És visszaviszem Izraelt az ő lakhelyére, és Básánban legel és a Kármelen,
és az Efraim hegyén és Gileádban
megelégszik az ő lelke.
20 Azokban a napokban és abban az
időben, azt mondja az ÚR, keresik Izrael álnokságát, és nem lesz; Júda bűneit, és nem találják, mert kegyelmes
leszek azokhoz akiket meghagyok.
21 A háborgatók földjére menj fel, és
a meglátogattatás lakóit irtsd ki, öld és
irtsd őket, azt mondja az ÚR, és egészen úgy cselekedj, ahogy parancsoltam neked.
22 Harci zaj a földön és nagy romlás.
23 Hogy elmúlt és összetört az egész
föld pörölye! milyen utálatossá lett Babilon a nemzetek között.
24 Tőrbe ejtettelek téged, és meg is fogattál Babilon, de nem tudtad; utolértek és megragadtak, mert perlekedtél
az ÚRral.
25 Felnyitotta az ÚR az Ő tárházát és
előhozta haragjának szereit, mert ez
a cselekedet az Úré, a Seregek URáé
Káldea földjén.
26 Törjetek rá a szélekről, nyissátok
fel tárházait, tapossátok őt mint a kévét, és irtsátok ki, hogy ne legyen maradéka.
27 Döfjétek le minden tulkát, le velük a
vágóhídra! Óh jaj nekik, mert eljött az
ő napjuk, meglátogatásuk ideje!
28 A futók és a Babilon földjéből menekülők zaja, megjelentik majd a Sionon
az ÚRnak, a mi Istenünknek bosszúállását, az Ő templomáért való bosszúállását.
29 Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen
sokat, mindenkit, aki íjat feszít, köröskörül járjatok tábort ellene, hogy senki el ne szaladhasson: fizessetek meg
neki az ő cselekedete szerint, ahogy
ő cselekedett, úgy cselekedjetek vele,
mert az ÚR ellen kevélykedett, Izrael
Szentje ellen!
30 Azért elhullanak az ő ifjai az ő ut780

cáiban, és minden vitéze elvész azon a
napon, azt mondja az ÚR.
31 Íme, ellened vagyok te kevély, azt
mondja az Úr, a Seregek URa, mert eljött a te napod, meglátogatásod napja.
32 És megbotlik a kevély és elesik, és
senki nem lesz aki felkeltse őt, és tüzet
gyújtok városaiban, hogy megeméssze
azokat akik körülötte vannak.
33 Ezt mondja a Seregek URa: Megnyomoríttattak az Izrael fiai és Júda
fiai együtt és mindnyájan, akik fogságra vitték őket, rabságban tartják őket,
nem akarják őket elbocsátani.
34 De az ő megváltójuk erős, Seregek
URa az Ő neve, bizonnyal felveszi az ő
perüket, hogy megnyugtassa ezt a földet, és Babilon lakóit megrettentse.
35 Fegyver lesz a káldeusokon, azt
mondja az ÚR, és Babilon lakóin, és a
fejedelmein és a bölcsein.
36 Fegyver lesz a varázslóin és megbolondulnak; fegyver lesz a vitézein és elijednek.
37 Fegyver lesz a lovain és szekerein,
és az egész keverék népen amely benne van, és hasonlók lesznek az asszonyokhoz. Fegyver lesz a kincsein és
elprédáltatnak.
38 Szárazság lesz a vizein és kiszáradnak, mert bálványok földje az és faragott képekkel dicsekednek.
39 Azért fenevadak laknak ott baglyokkal, és struccmadár fiai laknak
benne, és soha többé nem lakják azt,
és nem lesznek lakosai nemzedékről
nemzedékre.
40 Ahogy felforgatta Isten Szodomát
és Gomorát és az ő szomszéd városait,
azt mondja az ÚR, épp úgy nem lakik
ott egy ember sem, és ember fia sem
lakja azt.
41 Íme nép jön északról, és nagy nemzet és sok király támad fel a föld határaiból.
42 Íjat és pajzsot ragadnak, kegyetlenek azok, és semmi irgalmasság nem
lesz bennük, szavuk mint a tenger zúgása, és lovakon jönnek, mind viadalra
készek ellened, te, Babilon lánya!
43 Hallja hírüket a babiloni király, és
kezei elesnek, szorongás fogja el őt, fájdalom, mint a gyermekszülőt.
44 Íme, mint az oroszlán felemelte magát a Jordán vizének magassága felett
az Erős Isten lakhelye ellen, de hamar
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kiűzöm őt erről a földről, és aki arra
választatott, azt teszem azon fejedelemmé. Mert kicsoda hasonló hozzám?
és ki szab nekem törvényt, és ki az a
pásztor aki ellenem álljon?
45 Azért halljátok meg az ÚR tanácsát
amelyet Babilon ellen tartott, és az ő
gondolatait amelyeket Káldea ellen
gondolt. Ha le nem vonják őket a nyáj
kicsinyei, ha az ő házukat nyakukra
nem rontják.
46 Babilon bevételének zajától megindul a föld, és kiáltása hallatszik a nemzetek között!
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Mint az előző részben, úgy itt is Babilon vesztéről és annak okairól van
szó. Ezután a próféta a Babilon elleni próféciát odaadja Serájának, hogy azt vigye
Babilonba, és a rabok előtt olvassák fel és
utána dobja az Eufráteszbe.
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1 Ezt mondja az ÚR: Íme pusztító szelet támasztok Babilon ellen, és azok ellen akik az én ellenségeim szívében
laknak.
2 És szórókat küldök Babilon ellen, és
felszórják őt, és földjét kiüresítik, mert
mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.
3 Az íjászra íjász vonja fel íját, és arra
aki páncéljába öltözik. Ne kedvezzetek
ifjainak, öldössétek le egész seregét:
4 És essenek el megölve a káldeusok
földjén, és átverve az ő utcáin.
5 Mert nem hagyatott el Izrael és Júda
az ő Istenétől, a Seregek URától, noha
földjük rakva vétekkel Izrael Szentje ellen.
6 Fussatok ki Babilonból, és mindenki
mentse meg a lelkét, ne vesszetek el az
ő gonoszságáért, mert az ÚR bosszúállásának ideje ez, érdeme szerint megfizet neki.
7 Aranypohár volt Babilon az ÚR kezében, amely megrészegítette az egész
földet; nemzetek ittak az ő borából,
azért bolondultak meg a nemzetek.
8 Hamar elesett Babilon és összeomlott, jajgassatok felette, kössétek be sebét balzsammal, hátha meggyógyul!
9 Gyógyítottuk Babilont, de nem
gyógyult meg. Hagyjátok el őt, és
menjen ki-ki a maga földjére, mert az
égig hatott az ítélete, és felemelkedett
a felhőkig.

10 Kihozta az ÚR a mi igazságainkat,
gyertek és beszéljük meg Sionban a mi
URunk Istenünk dolgát.
11 Élesítsétek a nyilakat, gyűjtsétek
össze a pajzsokat; felindította az ÚR a
médiabeli királyok szellemét, mert Babilon ellen van az ő gondolata, hogy
elveszítse azt, mert az ÚR bosszúállása ez, az Ő templomáért való bosszúállása.
12 Babilon kőfalain tűzzétek ki a zászlót, erősítsétek meg az őrséget, szerezzetek vigyázókat, rendeljétek el a leseket, mert az ÚR meggondolta és meg
is cselekszi azokat, amiket Babilon lakói ellen szólt.
13 Óh te, aki a nagy vizek mellett
laksz, akinek kincsed temérdek, eljött
a véged és rablásod mértéke!
14 Megesküdött a Seregek URa az Ő
lelkére, ezt mondva: Bizony betöltelek téged emberekkel mint sáskákkal,
és diadalmas éneket énekelnek felőled.
15 Aki teremtette a földet az Ő erejével, aki megalapította a világot az Ő
bölcsességével, és kiterjesztette az egeket az Ő értelmével.
16 Aki egy szavával az égben vizek sokaságát szerzi, miután felviszi a felhőket a föld határaiból, villámokat készít
az esővel együtt, és kihozza a szelet az
Ő kincses helyeiből.
17 Minden ember bolonddá lett tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül a maga bálványa miatt, mert
hazugság az ő öntése és nincs benne
szellem.
18 Hiábavalóságok ezek, nevetségre
való művek, az ő meglátogatásuk idején elvesznek.
19 Nem olyan mint azok, a Jákob öröksége. Mert mindennek Teremtője és az
Ő örökségének pálcája, Seregek URa
az Ő neve!
20 Pörölyöm vagy te nekem, hadi
fegyverem, és nemzeteket zúztam ös�sze veled, és országokat vesztettem el
veled.
21 És általad zúztam össze a lovakat és
lovagjaikat, és általad zúztam össze a
szekeret és a benne ülőt.
22 És összezúztam általad férfit és as�szonyt, és összezúztam általad a vént
és a gyermeket, és összezúztam általad
az ifjat és a szüzet,
23 És összezúztam általad a pásztort és
781
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nyáját, és összezúztam általad a szántóvetőt és az ő igamarháját, és összezúztam általad a hadnagyokat és a főembereket.
24 És megfizetek Babilonnak és Káldea
minden lakosának mindazokért a gonoszságaikért, amelyeket Sionban cselekedtek a szemetek láttára, azt mondja az ÚR.
25 Íme ellened fordulok te romlás hegye, azt mondja az ÚR, aki az egész
földet megrontottad, és kinyújtom rád
kezemet, és levetlek téged a kőszikláról, és kiégett heggyé teszlek téged.
26 És nem visznek belőled követ a
szegletre és a fundamentumra, mert
örökkévaló pusztaság leszel, azt
mondja az ÚR.
27 Tűzzétek ki a zászlót a földön, fújjátok meg a trombitát a nemzetek között, készítsétek fel ellene a nemzeteket, gyűjtsétek össze ellene az Ararát,
Menni és Askenáz országait, válasszatok ellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat, mint rettenetes sáskasereget.
28 Készítsétek fel ellene a nemzeteket,
Média királyait, hadnagyait és minden főemberét, és birodalmának egész
földjét.
29 És megrendül a föld és rázkódik,
mert az ÚR gondolatai beteljesednek
Babilon ellen, hogy Babilon földjét
pusztasággá, lakatlanná tegye.
30 Babilon vitézei felhagytak a viadallal, erősségeikben ülnek, elfogyott az
ő erősségük, asszonyokká lettek, felgyújtották lakhelyeit, zárait letörték.
31 Futár futár elé fut, és hírmondó a
hírmondó elé, hogy megjelentse a babiloni királynak, hogy mindenfelől bevették az ő városát.
32 És a révhelyek elfoglaltattak, és az
álló tavak tűzzel kiszáríttattak, és a vitézek elrettentek.
33 Mert ezt mondja a Seregek URa, Izrael Istene: Babilon lánya olyan mint a
szérű, itt van az ő tapostatásának ideje, egy kis híja még, és eljön az ő aratásának ideje.
34 Benyelt engem, megemésztett engem Nabukodonozor, a babiloni király, üres edénnyé tett engem, benyelt
engem mint a sárkány, betöltötte a hasát az én csemegéimmel, és kivetett engem.
35 A rajtam esett erőszak és az én hús782

testem Babilonra térjen, azt mondja a
Sion lakója, és az én vérem Káldea lakosaira, azt mondja Jeruzsálem!
36 Azért ezt mondja az ÚR: Íme, én
megítélem a te ügyedet, és bosszút állok érted, és kiszárítom az ő tengerét,
és kiapasztom az ő forrását.
37 És Babilon kőrakássá lesz, sárkányok lakhelyévé, csodává, csúfsággá
és lakatlanná lesz.
38 Együtt ordítanak mint az oroszlánok, harsognak mint az oroszlánkölykök.
39 Az ő kedvük idején készítek nekik
lakomát, és megrészegítem őket, hogy
vigadjanak, és örökkévaló álmot aludjanak, és fel ne serkenjenek, azt mondja az ÚR.
40 Előhozom őket, mint a bárányokat
a megmetszésre, mint a kosokat a bakokkal együtt.
41 Ahogy bevették Sésákot, és elfoglalták az egész föld dicséreteit! Milyen utálattá lett Babilon a nemzetek
között!
42 Feljött Babilonra a tenger, habjainak
özönével elboríttatott.
43 Városai pusztává, sivataggá és kopár földdé lesznek, amelyen senki sem
lakik, sem ember fia át nem megy rajta.
44 Megfenyítem Bélt is Babilonban, és
kivonom szájából amit benyelt, és többé nem futnak hozzá a nemzetek, Babilon kőfala is ledől.
45 Gyertek ki belőle, óh én népem, és
mindenki szabadítsa meg lelkét az ÚR
haragjának tüzétől.
46 És el ne olvadjon a ti szívetek és ne
féljetek a hírtől, amely e földön hallatszik, mikor egyik esztendőben hír jön,
és a másik esztendőben is a hír, hogy
erőszakosság van a földön, uralkodó
tör uralkodóra!
47 Azért íme eljönnek a napok, és meglátogatom Babilon faragott képeit, és
egész földje megszégyenül, és minden
megöltjei elhullanak közötte.
48 És örvendeznek Babilon felett az
egek és a föld, és minden benne valók,
mert észak felől eljönnek rá pusztítói,
azt mondja az ÚR.
49 Ahogyan Babilon oka volt, hogy Izrael megöltjei elhullottak, úgy Babilonban is elhullanak az egész föld
megöltjei.
50 Menjetek el, akik megszabadultatok
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a fegyvertől, meg ne álljatok; emlékezzetek meg a távolból az ÚRról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem.
51 Megszégyenültünk, mert hallottuk
a gyalázkodást, arcunkat szégyen borította, mert idegenek jöttek az ÚR házának szent hajlékába.
52 Azért íme eljönnek a napok, azt
mondja az ÚR, és meglátogatom az ő
faragott képeit, és egész földjén sebesültek nyögnek.
53 Ha az égbe hág is fel Babilon, és
ha megerősíti is az ő erőssége magasságát, pusztítók törnek rá tőlem, azt
mondja az ÚR.
54 Kiáltás hallatszik Babilonból, és a
káldeusok földjéből nagy romlás.
55 Mert elpusztítja az ÚR Babilont, és
kiveszíti belőle a nagy szót, és zúgnak
az ő habjai mint a nagy vizek, hallatszik az ő szavuk harsogása.
56 Mert pusztító jött ellene, Babilon ellen, és elfogatnak vitézei; eltörött az ő
íjuk, mert a megfizetésnek Istene, az
ÚR, bizonnyal megfizet.
57 És megrészegítem fejedelmeit, bölcseit, hadnagyait, tiszttartóit és vitézeit, és örök álmot alszanak, és nem ébrednek fel, azt mondja a király, akinek
neve Seregek URa!
58 Ezt mondja a Seregek URa: Babilon
széles kőfala földig lerontatik, és az ő
büszke kapuit tűz égeti meg, és a népek hiába munkálkodnak, és a nemzetek a tűznek, és kifáradnak.
59 Ez a szó, amellyel Jeremiás próféta utasította Seráját, Néria fiát, aki a
Mahásiás fia volt, mikor ő Sedékiással,
Júda királyával, királyságának negyedik esztendejében Babilonba ment;
Serája pedig Ménukha fejedelme volt.
60 És megírta Jeremiás egy könyvben
mindazt a veszedelmet amely Babilont fogja érni, mindezeket a beszédeket amelyek megírattak Babilon ellen.
61 És mondta Jeremiás Serájának: Mikor Babilonba érsz, és látod és elolvasod mindezeket a szavakat,
62 Ezt mondd: URam, Te szóltál e
hely ellen, hogy elveszítsd ezt annyira, hogy ne legyen benne lakó, embertől baromig, hanem örökkévaló pusztaság legyen.
63 És mikor elvégzed e könyv olvasását, köss rá követ, és hajítsd be az Eufrátesz közepébe.

64 És ezt mondd: Így merül el Babilon,
és meg nem menekül a veszedelemtől,
amelyet én hozok rá, akárhogyan fáradjanak. Eddig vannak a Jeremiás beszédei.
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Jeremiás megírja Sedékiás király
fogságát, hogy az Isten szavait és
fenyegetésének igazságát megmutassa. A
templomot minden gazdagságától megfosztják. A maradék népet elviszik Babilonba. Jekóniás királyt a tömlöcből kiveszi
Evil-Meródák és őt minden király fölé helyezi, akik nála raboskodnak.
1 Huszonegy esztendős volt Sedékiás
mikor uralkodni kezdett, és tizenegy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben,
és anyjának Hammutál volt a neve, a
Libnából való Jeremiás lánya.
2 És gonoszt cselekedett az ÚR szemei
előtt, ahogy Jojákim cselekedett.
3 Mert az ÚR haragjáért volt ez Jeruzsálemen és Júdán, amíg elvetette őket
színe elől. Sedékiás ugyanis engedetlen lett a babiloni királynak.
4 És uralkodásának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap
tizedikén eljött Nabukodonozor, a babiloni király, ő maga és egész serege
Jeruzsálemre, és tábort jártak ellene, és
mindenfelől sáncot vetettek fel ellene.
5 És ostromolták a várost Sedékiás tizenegyedik esztendejéig.
6 A negyedik hónapban, a hónap kilencedikén nagy éhség támadt a városban, annyira, hogy a föld népének kenyere sem volt.
7 És bevették a várost, és a harcosok
mind elfutottak, és éjszaka kimentek a
városból a kapu felé a két kőfal között,
amelyek a király kertjénél voltak (a
káldeusok pedig a város mellett voltak
körös-körül) és mentek az úton amely
sík földre visz.
8 A káldeusok serege pedig űzte a királyt, és utolérték Sedékiást a jerikói síkon, mert egész serege elfutott mellőle.
9 Megfogták azért a királyt, és a babiloni királyhoz vitték őt Riblába, a Hamát
földjére, aki törvényt mondott rá.
10 És a babiloni király Sedékiás fiait
szeme láttára leölette, és Júda minden
fejedelmét is leölette Riblában.
11 Sedékiás királynak pedig kitolatta a
szemeit, láncra verette és a babiloni ki783
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rály Babilonba vitette őt, és tömlöcbe
vetette őt halála napjáig.
12 Az ötödik hónapban pedig, a hónap tizedikén (ez az esztendő pedig
Nabukodonozornak, a babiloni királynak a tizenkilencedik esztendeje volt)
Nabuzáradán, a vitézek feje aki a babiloni király előtt állt, eljött Jeruzsálembe.
13 És felégette az ÚR házát és a király
házát, és Jeruzsálem minden házait és
minden nagy házat felégetett tűzzel.
14 És Jeruzsálem egész kőfalát köröskörül lerontotta a káldeusok minden
serege, akik a vitézek fejével voltak.
15 A közösség szegényeiből pedig és a
többi nép közül akik a városban megmaradtak, és a szökevények közül
akik elszöktek a babiloni királyhoz, és
a sokaság maradékából foglyokat vitt
Nabuzáradán, a vitézek feje.
16 De a föld szegényei közül otthagyta Nabuzáradán, a vitézek feje, a szőlőműveseket és szántóvetőket.
17 A rézoszlopokat pedig, amelyek az
ÚR házában voltak, és a talpakat és a
réztengert amely az ÚR házában volt,
összetörték a káldeusok, és azoknak
minden rezét elvitték Babilonba.
18 A fazekakat is és a lapátokat, a késeket és a medencéket, a tömjénezőket
és a rézedényeket, amelyekkel szolgáltak, mind elvitték.
19 És a csészéket, a serpenyőket, a medencéket és a fazekakat, a lámpatartókat, a mozsarakat és a serlegeket, ami
arany, aranyban, ami ezüst, ezüstben,
mind elvitte a vitézek feje.
20 Két oszlopot, egy réztengert és tizenkét rézökröt, amelyek a talpak alatt
voltak, amelyeket Salamon király csináltatott az ÚR házába. Mindezeknek
az edényeknek reze megmérhetetlen
volt.
21 És az oszlopok közül az egyik oszlopnak tizennyolc sing volt a magassága, és tizenkét sing zsinór érte át körös-körül, vastagsága pedig négy ujjnyi, és belül üres volt.
22 Rézgömb volt rajta, és az egyik
gömb magassága öt singnyi volt, és a
hálók és gránátalmák a gömbön kö-
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rös-körül mind rézből voltak, és ilyen
a második oszlop, és ilyenek a gránátalmák is.
23 Kifelé pedig kilencvenhat gránátalma volt, összesen száz gránátalma volt
a hálón felül körös-körül.
24 Elvitte a vitézek feje Seráját is, a főpapot, és Sofóniást a második papot,
és az ajtó három őrzőjét.
25 És a városból elvitt egy főembert,
aki a harcosok felügyelője volt, és hetet
a férfiak közül, akik a király előtt álltak, akiket a városban találtak, és a seregek főíródeákját, aki a föld népét besorozta, és hatvan férfit a föld népe közül, akiket a városban találtak.
26 És felvette ezeket Nabuzáradán, a
vitézek feje, és elvitte őket a babiloni
királyhoz Riblába.
27 És a babiloni király levágatta őket
és megölette őket Riblában, a Hamát
földjén, és fogságra vitetett Júda az ő
földjéről.
28 Ennyi az a nép, amelyet fogságra
vitetett Nabukodonozor a hetedik esztendőben, háromezer és huszonhárom
júdabeli.
29 Nabukodonozor tizennyolcadik
esztendejében Jeruzsálemből nyolcszáz és harminckét lélek.
30 Nabukodonozor huszonharmadik esztendejében fogságba vitetett
Nabuzáradán, a vitézek feje hétszáznegyvenöt zsidót. Összesen négyezer
és hatszáz lélek.
31 Jojákin, júdabeli király fogságának
harminchetedik esztendejében, a tizenkettedik hónapban, a hónak huszonötödikén, felemelte Evil-Merodák, a
babiloni király az ő uralkodásának első
esztendejében Jojákinnak, Júda királyának fejét, és kivette őt a tömlöcből.
32 És szépen szólt vele, és királyi székét azoknak a királyoknak széke fölé
emelte, akik vele voltak Babilonban.
33 És felcserélte tömlöcbeli ruháit, és
mindenkor vele evett ételt, életének
minden napjában.
34 És költségére állandó költség adatott neki a babiloni királytól minden
napra, a halála napjáig, életének minden napjában.
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JEREMIÁS SIRALMAI

Jeremiás ebben a könyvben siratja az egész zsidó országnak, de leginkább az Isten egyházának nagy romlását. Megvallja mind a közönséges, mind a fő bűnöket. Int mindenkit az Istenhez való megtérésre, az igaz hitre és a könyörgésre. Az Isten haragját engeszteli, és az ő kegyelmét kéri az Ő népével kötött szövetség szerint.

1

Jeremiás nagy keserűséggel panaszkodik az egyház nevében az ő nagy romlásukról és nyomorúságukról, amelyeket az ő
sok bűnüknek tulajdonít, melyekért bocsánatot kér és szabadulást. Azután panaszkodik a pogányok kegyetlensége miatt, és
kéri Istent, hogy büntesse meg őket.

2
Zsolt 6,7;

8
Ésa 47,3;

9
5Móz
32,29;

1 Hogyan ül csak magában a város
mely sok néppel bővölködött? Olyanná lett mint az özvegyasszony! Nagy
volt a nemzetek között, a tartományok
közt fejedelemasszony: robotossá lett!
2 Igen sír éjjelente, s könny borítja arcát! Senki sincs, aki azok közül vigasztalná akik szerették, barátai mind megcsalták, ellenségeivé lettek.
3 Számkivetésbe ment Júda a nyomorúság és a szolgálat sokasága miatt!
Ott ül ő a pogányok közt, nem talál
nyugalmat; valamennyi üldözője utolérte szorultságában.
4 Sion útjai gyászolnak: nincs aki ünnepnapra járjon, kapuja mind elpusztult, papjai sóhajtoznak, szüzei nyögnek, csak keserűsége van neki.
5 Elnyomói főkké lettek, ellenségei
boldogok! Mert az ÚR verte meg őt az
ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra
mentek az ellenség előtt.
6 És elhagyta Sion lányát minden ékessége; fejedelmei olyanok lettek mint a
szarvasok, amelyek nem találnak eledelt, és erőtlenül futnak az üldöző
előtt.
7 Megemlékezett Jeruzsálem az ő nyomorúságának és eltiportatásának napjain minden gyönyörűségéről amelyek
régtől fogva voltak, mert népe ellenség
kezébe esett és nem volt segítsége. Látták őt az ellenségek: nevettek megsemmisülésén.
8 Súlyosan vétkezett Jeruzsálem, azért
lett csúfsággá, minden tisztelője megvetette, mert látták az ő mezítelenségét, ő maga pedig sóhajtozik és elfordul.
9 Szennye ruhája szélén; nem emléke-

zett meg az ő utolsó idejéről; csodálatosan alásüllyedt, nem volt vigasztalója. Lásd meg URam, az én nyomorúságomat, mert ellenség vett erőt rajtam!
10 Szorongató nyújtja kezét minden
kincse után, sőt látta, hogy pogányok
mentek be az Ő szenthelyébe, akikről
azt parancsoltad, hogy be ne menjenek
a Te gyülekezetedbe.
11 Egész népe sóhajtozik kenyeret keresve, odaadják drágaságaikat az ételért, hogy visszatérjen lelkük. Lásd
meg URam és tekintsd meg, milyen
utálatossá lettem!
12 Mindnyájatokat kérlek, akik elhaladtok az úton: tekintsétek meg és
lássátok meg, ha van-e olyan bánat
mint az én bánatom, amely engem ért,
amellyel engem sújtott az ÚR az Ő búsult haragjának napján!
13 A magasságból tüzet bocsátott
csontjaimba, és az hatalmaskodik bennük; hálót vetett lábaimnak, hátra vetett, pusztává tett engem, egész napon
beteg vagyok.
14 Saját kezével kötötte össze az én
vétkeim igáját, ráfonódtak nyakamra, megrendítette erőmet, odaadott engem az Úr azok kezébe, akik előtt meg
nem állhatok.
15 Rakásra hányta bennem az Úr minden vitézemet; gyűlést hívott össze ellenem, hogy összetörje ifjaimat; présbe
taposta az Úr Júda szűz lányát.
16 Ezekért sírok én szememből; szememből víz folyik alá, mert messze
távozott tőlem a vigasztaló, aki megélessze lelkemet; fiaim elvesztek, mert
győzött az ellenség.
17 Kiterjesztette kezeit Sion: nincs vigasztalója; az ÚR parancsolt Jákob ellen, hogy az ő ellenségei körülvegyék
őt; Jeruzsálem utálatos lett közöttük.
18 Igaz az ÚR, mert az Ő szava ellen lázadoztam! Halljátok meg kérlek, mind
ti népek, és lássátok meg az én bánatomat: szüzeim és ifjaim fogságba mentek!
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19 Kiáltottam azoknak akik szerettek
engem, de ők megcsaltak engem; papjaim és véneim a városban múltak ki,
amikor étel után futkostak, hogy megelevenítsék lelküket.
20 Lásd meg URam, hogy szorongattatom, belső részeim megháborodtak; elfordult bennem az én szívem, mert bizony ellened lázadoztam; kinn fegyver
pusztít, otthon halál van!
21 Hallották, hogy sóhajtozom és nincs
vigasztalóm, minden ellenségem hallotta veszedelmemet; örültek, hogy Te
ezt cselekedted. Hozd el a napot, amelyet hirdettél, hogy olyanok legyenek
mint én!
22 Jusson eléd minden gonoszságuk,
és úgy bánj velük ahogyan velem bántál az én minden gonoszságaimért,
mert sok az én sóhajtozásom és beteg
a szívem.

2

Jeremiás siratja a közösség, az ország
és az istentisztelet romlását, és dolgaik méltatlanságáról panaszkodik. Végül tanítja a zsidókat, hogyan kerüljék ki Isten
haragját és hogyan találják meg Isten irgalmasságát.
1 Hogyan homályosította meg haragjában az Úr Sion lányát, az égből a
földre vetette Izrael ékességét, és haragja napján nem emlékezett meg lábai zsámolyáról.
2 Kíméletlenül elnyelte az Úr Jákob
minden hajlékát, letörte haragjában
Júda lányának erősségeit, a földre terítette, megfertőztette az országot és fejedelmeit.
3 Felgerjedt haragjában letördelte Izrael minden szarvát, hátravonta jobb kezét az ellenség elől, Jákob ellen pedig
mint lángoló tűz emésztett körös-körül.
4 Feszítette íját mint valami ellenség,
kinyújtotta jobb kezét mint támadó, és
megölt mindent ami a szemnek kívánatos; Sion lányának sátrában, mint a
tüzet öntötte ki búsulását.
5 Olyan volt az Úr mint valami ellenség; elnyelte Izraelt, elnyelte minden
palotáját, elrontotta erősségeit, és megsokasította Júda lányának búját, baját.
6 És eltaposta sátrát mint valami kertet, lerombolta gyülekezése helyét; elfeledtetett az ÚR a Sionon ünnepet és
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szombatot, és megutált haragja hevében királyt és papot.
7 Megvetette az Úr az Ő oltárát, megutálta szenthelyét; ellenség kezébe
adta palotáinak kőfalait; zajt ütöttek az
ÚR házában, mint ünnepnapon.
8 Gondolta az ÚR, hogy lerontja Sion
lányának kőfalát; kiterjesztette a mérőkötelet, nem vonta vissza kezét a pusztítástól, és siralomra jutott a bástya és
a kőfal, együtt búslakodnak!
9 Kapui besüllyedtek a földbe, elvesztette és összetörte annak zárait; királya
és fejedelmei a pogányok közt vannak.
Nincs törvény, sőt prófétái sem nyernek kijelentést az ÚRtól.
10 A földön ülnek, elnémultak Sion lányának vénei, port szórtak a fejükre,
zsákba öltöztek, földre csüggesztették
fejüket Jeruzsálem szüzei.
11 Elsenyvedtek szemeim a könnyhullatástól, belső részeim háborognak,
májam a földre omlik népem lányának
romlása miatt, mikor elalélt a kis gyermek és a csecsszopó a város utcáin.
12 Azt mondták anyjuknak: Hol a kenyér, meg a bor? mikor elaléltak mint
a sebesültek a város utcáin, mikor kilehelték lelküket anyjuk keblén.
13 Milyen bizonyságot hozzak eléd,
milyen példát mutassak neked Jeruzsálem lánya, mivel mérjelek össze
téged, hogy megvigasztaljalak, Sion
szűz lánya?! mert nagy a te romlásod
mint a tenger: kicsoda gyógyít meg téged?!
14 Prófétáid hazugságot és bolondságot láttak neked, és nem fedték fel álnokságodat, hogy elfordították volna
fogságodat, hanem hazug próféciákat,
és számkivetéseket láttak neked.
15 Összecsapják feletted kezüket minden arra elmenők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem lánya felett:
Ez az a város amelyről azt mondták:
tökéletes szépség, az egész föld öröme?
16 Feltátotta ellened száját minden ellenséged, süvöltenek és csikorgatják
fogukat, ezt mondva: Nyeljük el őt!
Bizony ez a nap az amelyet vártunk,
megtaláltuk, láttuk!
17 Megcselekedte az ÚR amiket gondolt, beváltotta szavát amelyet régtől
fogva parancsolt: rombolt és nem kímélt, és megvidámította rajtad az el-
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lenséget, szorongatóid szarvát felemelte.
18 Kiáltott az ő szívük az Úrhoz: Óh
Sion lányának kőfala! Folyjon alá kön�nyed mint a patak, éjjel és nappal, ne
szakadjon félbe, szemed fénye meg se
pihenjen.
19 Kelj fel, kiálts éjjel, az őrjárások kezdetén; öntsd ki mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt, emeld fel hozzá
kezeidet a te kisdedeid életéért, akik
elaléltak az éhség miatt minden utca
szegletén.
20 Lásd meg URam és tekintsd meg
kivel cselekedtél így! Vagy az asszonyok megegyék méhük gyümölcsét,
dédelgetett kisdedeiket, vagy megöljék az Úr szenthelyén a papot és a prófétát?
21 Az utcákon a földön fekszik gyermek és vén, szüzeim és ifjaim fegyver
miatt hullottak el, öldököltél haragod
napján, mészároltál, nem kíméltél.
22 Mindenfelől egybehívtad az én
rettegtetőimet, mint valami ünnepnapra, és nem volt az ÚR haragjának
napján aki elmenekült és megszabadult volna. Akiket dédelgettem és felneveltem, ellenségem emésztette meg
őket!

3

Panaszkodik az egyház nevében, mind
a külső és belső és szellemi nyomorúságról, háborúságról és fájdalmakról, mégis azt mondja, hogy nem esik kétségbe, hanem átgondolja az Isten jóvoltát és békességgel szenvedi a nyomorúságokat. Utoljára, megvallja bűneit és nyomorúságról panaszkodva szabadulásért és ellenségei romlásáért könyörög.

1 Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott az Ő haragjának vesszeje miatt.
2 Vezérelt engem és vitt a sötétségre,
és nem a világosságra.
3 Bizony ellenem fordult, ellenem fordítja kezét mind napestig.
4 Megfonnyasztotta húsomat és bőrömet, összeroncsolta csontjaimat.
5 Erősséget építtetett ellenem és körülvett méreggel és fáradsággal.
6 Sötét helyekre ültetett engem, mint a
régen meghaltakat.
7 Körülkerített, hogy ki ne mehessek,
nehézzé tette láncomat.

8 Sőt, ha kiáltok és kiabálok is, nem
hallja meg imádságomat.
9 Elkerítette az én útjaimat terméskővel, ösvényeimet elfordította.
10 Ólálkodó medve Ő nekem, és lesben
álló oroszlán.
11 Útjaimat elterelte, és darabokra
vagdalt, és elpusztított engem!
12 Kifeszítette íját, és célul állított engem a nyíl elé!
13 Veséimbe bocsátotta tegezének nyilait.
14 Egész népem csúfjává lettem, és
gúnydalukká napestig.
15 Eltöltött engem keserűséggel, megrészegített engem ürömmel.
16 És kovakővel tördelte ki fogaimat,
porba nyomott engem.
17 És kizártad lelkemet a békességből,
elfeledkeztem a jóról.
18 És mondtam: Elveszett az én erőm
és az én reménységem az ÚRtól.
19 Emlékezz meg az én nyomorúságomról és siralmaimról, az ürömről és
a méregről!
20 Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem.
21 Ezt veszem szívemre, azért bízom.
22 Az ÚR kegyelmessége az, hogy teljességgel meg nem emésztettünk, mert
nem fogyatkoznak el az Ő irgalmasságai!
23 Minden reggel meg-megújul, nagy
a Te hűséged!
24 Az ÚR az én örökségem, mondja az
én lelkem, azért benne reménykedem.
25 Jó az ÚR azoknak, akik várják Őt, a
léleknek, amely keresi Őt.
26 Jó várni és csendességben lenni az
ÚR szabadításáig.
27 Jó a férfinak, ha igát visel ifjúságában.
28 Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára.
29 Porba teszi száját, mondva: Talán
van még reménység?
30 Arcát tartja az őt verőnek, megtelik
gyalázattal.
31 Mert nem hagy el örökre az Úr.
32 Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az Ő kegyelmessége gazdagsága
szerint.
33 Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az ember fiát.
34 Hogy megrontsa lábai alatt a föld
minden foglyát;
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37
Zsolt 33,9;
38
Ésa 45,7;
Ámós 3,6;

35 Hogy elfordítsák az ember ítéletét a
hatalmas előtt;
36 Hogy elnyomják az embert az ő peres dolgában: ezt az Úr nem nézi el.
37 Kicsoda az, aki szól és meglesz, ha
nem az Úr parancsolta?
38 A Magasságos szájából nem jön ki a
gonosz és a jó?
39 Mit zúgolódik az élő ember, és a férfi az ő bűnének büntetése felől?
40 Tudakozzuk a mi útjainkat és vizsgáljuk meg, és térjünk az ÚRhoz.
41 Emeljük fel szíveinket kezeinkkel
együtt Istenhez az égben.
42 Mi vétkeztünk és engedetlenek voltunk, azért nem bocsátottál meg.
43 Felöltötted a haragot és üldöztél
minket, öldököltél, nem kíméltél.
44 Felhőbe burkolóztál, hogy ne jusson
hozzád a mi imádságunk.
45 Söpredékké és utálattá tettél minket
a népek között.
46 Feltátották szájukat ellenünk minden ellenségeink.
47 Rettegés és tőr van rajtunk, pusztulás és romlás.
48 Folyóvizek folytak alá az én szememből népem lányának romlása miatt.
49 Szemem csörgedez és nem szűnik
meg, nincs pihenése,
50 Míg ránk nem tekint és meg nem lát
az ÚR az égből.
51 Szemem bánatba ejtette lelkemet
városom minden lányáért.
52 Vadászva vadásztak rám, mint valami madárra, ellenségeim ok nélkül.
53 Veremben fojtották meg életemet,
és követ hánytak rám.
54 Felüláradtak a vizek az én fejem felett, mondtam: Kivágattam!
55 Segítségül hívtam a Te nevedet, óh
URam, a legalsó veremből.
56 Hallottad az én szavamat, ne rejtsd
el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől.
57 Közeledtél hozzám, mikor segítségül hívtalak téged, mondtad: Ne félj!
58 Megítélted Uram lelkem ítéleteit:
megszabadítottad életemet.
59 Láttad, óh URam, az én bántalmaztatásomat: ítéld meg ügyemet.
60 Láttad minden bosszúállásukat,
minden ellenem való gondolatukat.
61 Hallottad URam az ő szidalmazásukat, minden ellenem való gondolatukat;
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62 Az ellenem támadók ajkait, és ellenem való mindennapi szándékukat.
63 Tekintsd meg leülésüket és felkelésüket; én vagyok az ő gúnydaluk.
64 Fizess meg nekik URam, kezeik
munkája szerint.
65 Adj nekik szívbeli fájdalmat, átkodat vesd rájuk.
66 Üldözd haragodban, és veszítsd el
őket az ÚR ege alól!

4

Ebben a részben Jeremiás nagyon panaszkodik az egyház nyomorúságairól,
és azt mondja, hogy mindazok a bűn miatt
lettek ítélet az Istentől. Utoljára, jövendőt
mond a hívők szabadulásáról és a hitetlen
ellenség romlásáról.
1 Hogyan homályosodott meg az
arany, elváltozott a szép színarany,
kiszórattak a szenthely kövei minden
utca szegletére.
2 Sion drága fiait, akik becsesebbek
voltak mint a színarany, cserépedénynek tekintették, a fazekas munkájának.
3 Még a sárkányok is odanyújtják emlőiket, szoptatják fiaikat; az én népem
lánya pedig kegyetlen mint a struccmadarak a pusztában.
4 A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt
a szomjúság miatt, a kisdedek kenyeret kértek, és nem volt aki adott volna nekik.
5 Kik pompás ételeket ettek, elpusztultak az utcákon; akik bíborban neveltettek, a ganéjukat ölelgetik.
6 Nagyobb lett az én népem lányának
vétke Szodoma bűnénél, amely elsül�lyedt egy pillanat alatt, noha kézzel
sem ütöttek felé.
7 Az ő nazireusai tisztábbak voltak a
hónál, fehérebbek a tejnél, testük pirosabb volt mint a drágakövek, termetük
mint a zafír.
8 De most kinézetük feketébb a koromnál, nem ismerik meg őket az utcákon,
bőrük csontjaikhoz ragadt, elszáradt,
mint a fa.
9 Jobban jártak akik fegyverrel ölettek
meg, mint akik éhen vesztek el, mert
azok átveretve múltak ki, ezek pedig a
föld gyümölcsének hiánya miatt.
10 Irgalmas anyák kezei megfőzték
gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek népem lányának nyomorúságában.
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17
Ezék 29,16;

11 Betöltötte az ÚR az Ő haragját, kiöntötte felgerjedt haragját, és tüzet
gyújtott a Sionban, és megemésztette
annak fundamentumait.
12 Nem hitték a föld királyai, sem a
föld kerekségének lakosai, hogy szorongató és ellenség vonuljon be Jeruzsálem kapuin.
13 Prófétáinak bűne, papjainak álnoksága miatt van ez, akik az igazak vérét
ontották abban.
14 Tántorogtak mint vakok az utcákon, vérrel megfertőztetve, annyira,
hogy ruháikat sem érinthették.
15 Távozzatok, tisztátalan! kiáltották
azoknak; távozzatok, távozzatok, ne
érintsetek! Azért elfutottak, bujdostak
is, a pogányok közt ezt mondták: Nem
térnek vissza többé, hogy ott lakjanak.
16 Az ÚR haragja oszlatta el őket, többé nem tekint rájuk, mivelhogy nem
tisztelték a papok arcát, a véneken
nem könyörültek.
17 Még mikor megvoltunk, megfogyatkoztak szemeink a hiábavaló segítség várása miatt, melyet olyan néptől vártunk, amely nem szabadíthat
meg.
18 Úgy vadásztak lépéseinkre, hogy
nem járhattunk utcáinkon, végünk elközeledett, napjaink beteltek, bizony
eljött a végünk!
19 Üldözőink gyorsabbak voltak az ég
sasainál, a hegyeken kergettek minket,
a pusztában ólálkodtak utánunk.
20 Orrunk lehelete, az ÚR felkentje
megfogattatott vermeikben, akiről azt
mondtuk: az ő árnyékában élünk a pogányok között.
21 Örülj és vigadozz Edom lánya,
aki Uz földjén laksz, mert még rád is
rád kerül a pohár, megrészegedsz és
okádsz.
22 Miután álnokságod büntetése betelt, Sion lánya, nem fog téged többé
száműzni, meglátogatja álnokságodat,
Edom lánya fölfedi bűneidet.

romlás miatt. Engeszteli Isten haragját, és
kéri az Ő irgalmasságát.

1 Emlékezz meg URam arról ami rajtunk esett, tekintsd meg és lásd meg
gyalázatunkat!
2 Örökségünk idegenekre szállt, házaink a jövevényeké.
3 Apátlan árvák lettünk, anyáink mint
az özvegyek.
4 Vizünket pénzért ittuk, tűzifánkat
áron kaptuk.
5 Nyakunknál fogva hajtatunk, elfáradtunk, nincs nyugtunk.
6 Egyiptomnak adtunk kezet, az asszíroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.
7 Apáink vétkeztek és nincsenek, mi
pedig hordozzuk vétkeiket.
8 Szolgák uralkodtak rajtunk, nincs aki
megszabadítson kezükből.
9 Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában lévő
fegyver miatt.
10 Bőrünk mint a kemence, megfeketedett az éhség lázától.
11 Az asszonyokat meggyalázták
Sionban, a szüzeket Júda városaiban.
12 A fejedelmeket kezükkel akasztották fel, a vének arcát nem becsülték.
13 Az ifjak a kézimalmot hordozzák, és
a gyermekek a fahordásban esnek el.
14 A vének eltűntek a kapuból, az ifjak
megszűntek énekelni.
15 Odavan szívünk öröme, gyászra
fordult körtáncunk.
16 Elesett fejünk koronája, jaj most nekünk, mert vétkeztünk!
17 Ezért lett beteg a szívünk, ezekért
homályosodtak meg a szemeink;
18 A Sion hegyéért, hogy elpusztult
annyira, hogy rókák futkosnak azon!
19 Te URam örökké megmaradsz, a
Te királyi széked nemzedékről nemzedékre!
20 Miért feledkezel el rólunk örökre?
miért hagysz el minket hosszú időre?
21 Téríts vissza URam magadhoz és
visszatérünk; újítsd meg napjainkat
Az egyház panaszkodik az Isten előtt az mint régen.
ő nyomorúságairól, és nagyon keserve- 22 De mindenestől megvetettél minsen sír mind a bűn, mind a nyomorúság és ket, felettébb megharagudtál ránk!
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Ezékiel 1.

EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE

Ezékiel próféta először a zsidók gonoszságát és istentelenségeit feddi meg, és az Isten
büntetését írja meg mind a 25. részig. Azután a zsidó ország körül lévő pogányok veszedelmét írja meg, ami Nabukodonozor által lesz meg, mind a 33. részig. A rabságban
lévőket keményen megdorgálja, és megtérésre inti őket a szabadulásuk reményében. A
nép szabadulásának kétféle módja lesz, egyik a babiloni, másik a Krisztus általi szabadulás. Miután az elsőről szólt a próféta, a másodiknak, az egyháznak nyomorúsága nem
szűnik meg. Ezt a könyvet befejezi az egyház szabadulásának tudományával, mely nekünk a Krisztusban van, és az evangélium által jelentetett ki.

1

Meg van itt írva, hogy mikor és hol prófétált Ezékiel. Azután a négy élőlényről, a kerekekről és az Isten trónjáról való
látást írja meg.

1
Zsolt 137,1;

6
Ezék 10,14;

8
Ezék 10,8;

10
Ezék 10,14;
Jel 4,7;

1 És a harmincadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén
lett, mikor én a foglyok közt a Kébár
folyó mellett voltam: megnyíltak az
egek és isteni látásokat láttam.
2 A hónap ötödikén (ez Jojákin király
fogságba vitelének az ötödik esztendeje).
3 Valójában az ÚR beszéde jött Ezékiel
paphoz, a Búzi fiához a káldeusok
földjén a Kébár folyó mellett, és ott lett
rajta az ÚR keze.
4 És láttam, és íme forgószél jött északról, nagy felhő lángoló tűzzel, amely
körül fényesség, közepéből pedig
mintegy tüzes szem kinézete, tudniillik a tűz közepéből.
5 És annak közepéből négy élőlény hasonlatossága látszott, és ez az ő kinézetük: emberhez hasonlók,
6 És mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya;
7 És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa, és szikráznak mint a simított érc színe.
8 Továbbá a szárnyaik alatt, négy oldalukon emberi kezek. Mind a négynek
arcai és szárnyai.
9 Szárnyaik összekapcsolódtak egymással, nem fordulnak meg jártukban,
mindegyik az ő arca irányába megy.
10 És arcuk formája emberi arc, továbbá mind a négynek jobb felől oroszlánarc, és bal felől bikaarc mind a négynek, és sasarc mind a négynek hátul;
11 És ezek az ő arcaik. És szárnyaik felül kiterjesztve, mindegyiknél két
szárny összeér, kettő pedig fedezi testüket.
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12 És mindegyik az ő arca irányába
megy, oda mennek ahová a szellem indítja, nem fordulva meg jártukban.
13 És az élőlények hasonlósága, mint
egy égő parázs, mint az égő fáklyák,
ide és tova futkározva az élőlények
közt; és a tűz fényes volt, és villámlás
jött ki a tűzből.
14 És az élőlények futnak és visszatérnek, mint a villámlás cikázása.
15 És mikor ránéztem az élőlényekre,
íme egy kerék a földön az élőlények
mellett, mind az ő négy arcuk felől.
16 A kerekek tekintetre mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négynek ugyanolyan egy formája van, és
úgy látszottak mintha egyik kerék a
másik kerék közepében volna;
17 Mikor mennek, négy oldaluk felé
mennek; nem fordulnak meg jártukban;
18 És kerek talpaik magasak és félelmetesek, és ezek a talpak körös-körül
szemekkel rakva mind a négynél.
19 És mikor járnak az élőlények, járnak a kerekek is mellettük, és mikor
fölemelkednek az élőlények a földről,
fölemelkednek a kerekek is.
20 Ahová a szellem ment, mentek, és a
kerekek szelleme is odament: és a kerekek fölemelkedtek mellettük, mert
az élőlények szelleme volt a kerekekben.
21 Ha azok mentek, ezek is mentek, és
ha azok álltak, ezek is álltak, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek
a kerekek is mellettük, mert az élőlények szelleme volt a kerekekben.
22 És mintegy égboltozat hasonlósága
az élőlények feje fölött, olyan mint egy
rettenetes kristály, kiterjesztve felül a
fejük felett.
23 És az égboltozat alatt szárnyaik
egyenesek, egyik a másikkal összeér-

16
Ezék
10,9-10;

18
Ezék 10,12;

19
Ezék 10,16;

Ezékiel 1. 2. 3.

28
Dán 10,9;

ve, mindegyiknek kettő, amelyek befedték innen, és mindegyiknek kettő,
amelyek befedték onnan az ő testüket.
24 És hallottam szárnyaik zúgását
mint sok vizek zúgását, úgy mint a
Mindenható hangját, mikor járnak; zúgás hangját mint valami tábor zúgását,
mikor állnak, leeresztik szárnyaikat.
25 És kiáltás volt az égboltozatból
amely fejük felett volt, és ők megállva
leeresztették szárnyaikat.
26 És az égboltozatból amely fejük felett volt, mint valami zafírkő, királyi
szék formája látszott, és a királyi szék
formáján mint egy ember formája látszott, aki azon felül ül;
27 És izzó ércként láttam ragyogni,
amelyet mintha tűz vett volna körül
derekának alakjától fogva és fölfelé; és
dereka alakjától fogva és lefelé láttam,
mintha tűz volna. És abban fényesség
körülötte,
28 Mint amilyen a szivárvány, mely
a felhőben szokott lenni esős időben,
olyan a fényesség körös-körül. Ez az
ÚR dicsősége hasonlóságának látványa, és láttam, és arcomra estem, és
egy szóló szavát hallottam.

2

Az Isten prófétálni küldi Ezékielt Izrael népéhez, felbátorítja őt és elkészíti ehhez a követséghez.

2
Ezék 3,24;
Dán 10,10;
3
Jer 3,25;

5
Ezék 33,33;

6
Jer 1,8;
Jer 1,17;
Ezék 3,9;
Lk 12,4;
1Pét 3,14;

1 És mondta nekem: Ember fia! állj lábaidra, és szólok veled.
2 És szellem jött belém ahogy szólt, és
lábaimra állított engem, és hallottam
azt aki szólt nekem.
3 És mondta nekem: Ember fia! én téged Izrael fiaihoz küldelek, az engedetlen nemzetségekhez, akik fellázadtak ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig.
4 A kemény arcú fiakhoz és makacs
szívűekhez küldelek téged, és ezt
mondd nekik: Így szól az Úr ISTEN!
5 Ők pedig vagy hallják, vagy nem
hallják, mivelhogy engedetlen ház,
hadd tudják meg, hogy próféta volt
köztük.
6 Te pedig ember fia, ne félj tőlük, és
az ő beszédüktől se félj; ha bogáncsok
és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal laksz is együtt, beszédüktől ne
félj, arcuktól ne rettegj, mert ők engedetlen ház.

7 És szóld nekik az én beszédeimet,
vagy hallják, vagy nem, mert engedetlenek.
8 Te pedig ember fia, halld meg amit
neked szólok. Ne légy engedetlen mint
ez az engedetlen ház, nyisd föl szádat,
és edd amit én adok neked.
9 És láttam, és íme egy kéz nyúlt felém,
és íme benne egy könyv tekercse volt.
10 És kiterjesztette azt előttem, és íme
be volt írva elől és hátul, és gyászénekek, és nyögések, és jajszók voltak ráírva.

8
Jel 10,9;

3

Isten az Ő igéjét a szájába adja, és a bátorság szellemét adja neki, és így küldi el a prófétát a fogságban lévő Izraelhez.
Azután megjelenik a pásztor büntetése,
aki a nép vétkeit nem feddi meg. A mezőn
megjelenik neki Isten dicsősége.

1 És mondta nekem: Ember fia! ami
előtted van, edd meg; edd meg ezt a
tekercset és menj, szólj az Izrael házának.
2 Azért felnyitottam a számat, és megetette velem azt a tekercset.
3 És mondta nekem: Ember fia! Vedd
hasadba és belső részeidet töltsd meg
ezzel a tekerccsel amelyet adok neked.
És megettem azt, és az én számban
olyan lett mint az édes méz.
4 És mondta nekem: Ember fia! indulj,
menj el az Izrael házához és az én szavaimmal szólj nekik.
5 Mert nem valami homályos ajkú és
nehéz nyelvű néphez küldetsz, hanem
az Izrael házához.
6 Nem sok néphez, akik homályos ajkúak és nehéz nyelvűek, akiknek nem
érthetnéd a beszédét; bizony ha hozzájuk küldtelek volna, ők hallgatnának rád.
7 De az Izrael háza nem akar téged
hallgatni, mert engem nem akarnak
hallgatni, mert az egész Izrael háza
erős homlokú és kemény szívű.
8 Íme erőssé tettem arcodat az ő arcuk
ellen, és erőssé homlokodat az ő homlokuk ellen.
9 Olyanná tettem a te homlokodat mint
a gyémánt, amely keményebb a tűzkőnél; ne félj tőlük, és meg ne rettenj tekintetüktől, mert engedetlen ház.
10 És mondta nekem: Ember fia! minden beszédemet, amelyeket szólok ne791

1
Jer 36,2;
Ezék 2,8-9;
Jel 10,9;

3
Zsolt
19,11;
Zsolt
119,103;
Jel 10,10;
4
Jer 1,17;

8
Jer 1,18;
Mik 3,8;
9
Jer 1,8;
Jer 1,17;
Jer 5,3;
Ezék 2,6;
1Pét 3,14;

Ezékiel 3. 4.
11
Ezék 2,5;
Ezék 2,7;

12
Ezék 8,3;

15
Jób 2,13;

17
Ésa 62,6;
Ezék 33,7;
1Tim 3,1;
18
Ezék 33,8;

20
Ezék 18,24;
Ezék
33,12-13;

23
Ezék 1,3;

ked, vedd szívedbe, és füleiddel halld
meg.
11 És indulj, menj el a foglyokhoz, néped fiaihoz, és szólj és mondd nekik:
Így szól az Úr ISTEN, vagy hallják
vagy nem.
12 És fölemelt engem a szellem, és mögöttem nagy dörgés szavát hallottam:
Áldott az ÚR dicsősége az Ő helyéről.
13 És az élőlények szárnyai zúgását,
amelyek egymást érték, és mellettük
a kerekek csikorgását, és nagy dörgés
szavát.
14 És a szellem fölemelt és elragadott
engem, és elmentem elkeseredve az én
szellemem haragjában, az ÚR keze pedig erős volt rajtam.
15 És eljutottam Tél-Ábibba a foglyokhoz, akik a Kébár folyó mellett laktak,
és leültem, ők is ott ültek; és ott ültem
hét nap álmélkodva közöttük.
16 És hét nap múlva az ÚR szava jött
hozzám, ezt mondva:
17 Ember fia! őrállóul adtalak téged
Izrael házának, hogy ha szót hallasz
számból, intsd meg őket az én nevemben.
18 Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te nem
inted meg őt és nem szólsz, hogy vis�szatérítsd a hitetlent az ő istentelen útjáról, hogy éljen: az a hitetlen az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
19 De ha te meginted a hitetlent, és ő
nem tér meg hitetlenségéből és istentelen útjáról: ő az ő vétke miatt meghal,
de te megmented a lelkedet.
20 És ha elfordul az igaz az ő igazságától és álnokságot cselekszik, és én botránkozást vetek elé: ő meg fog halni;
ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal
meg és elfelejtetnek igazságai amelyeket cselekedett, de vérét a te kezedből
kívánom meg.
21 Ha pedig te meginted azt az igazat,
hogy az igaz ne vétkezzen, és ő nem
vétkezik többé: élve él, mert engedett
az intésnek, és te megmentetted a lelkedet.
22 És az ÚR keze lett ott rajtam, és
mondta nekem: Kelj fel, menj ki a mezőre és ott szólok veled.
23 Fölkeltem azért és kimentem a mezőre, és íme ott állt az ÚR dicsősége,
hasonló ahhoz a dicsőséghez amelyet
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a Kébár folyó mellett láttam, és arcomra estem.
24 És a szellem jött belém, és lábaimra állított engem, és szólt hozzám és
mondta nekem: Menj be és zárd be magad a házadban.
25 És te, óh ember fia, íme köteleket vetnek rád és megkötöznek téged
azokkal, és nem mehetsz ki közéjük;
26 Nyelvedet pedig én ragasztom
ínyedhez, és néma leszel, hogy ne légy
közöttük feddődő férfi, mert ők engedetlen ház.
27 Mikor pedig szólok veled, megnyitom a te szádat, és mondd nekik: Így
szól az Úr ISTEN: aki hallja, hallja, aki
nem akarja, nem hallja, mert ők engedetlen ház.

24
Ezék 2,2;
Ezék 37,10;
Dán 10,19;

26
Ezék 2,5;

27
Ezék 2,5;
Ezék 2,7;

4

Ebben a részben megprófétálja Jeruzsálem megszállását, és a nagy éhséget a
fogságban.

1 És te, ember fia, vegyél magadnak
egy téglát, tedd azt magad elé, és véss
rá egy várost, Jeruzsálemet,
2 És indíts ellene ostromot, és építs ellene tornyot, tölts ellene sáncot, és indíts ellene táborokat, és állíts ellene körös-körül faltörő kosokat.
3 És vegyél magadnak egy vasserpenyőt, és állítsd fel azt vasfal gyanánt
közted és a város között, és erősen irányítsd rá tekintetedet, és legyen ostrom alatt, és te ostromold. Jel ez az Izrael házának.
4 Te pedig feküdj bal oldaladra és vesd
az Izrael háza vétkét arra; a napok száma szerint, amennyin azon fekszel, viseld vétküket.
5 Én pedig meghatároztam neked az
ő vétkük éveit, a napok száma szerint
háromszázkilencven napban; eddig viseld az Izrael házának vétkét.
6 És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb
oldaladra másodszor, és negyven napig viseld Júda házának vétkét; egyegy napot egy-egy esztendőül számítottam neked.
7 És Jeruzsálem ostromára irányítsd
erősen tekintetedet, és karod feltűrve
legyen, és prófétálj ellene.
8 És íme köteleket vetettem rád, hogy
meg ne fordulhass egyik oldaladról a
másikra, amíg betöltöd ostromod napjait.

2
2Kir 25,1;

5
4Móz
14,34;

Ezékiel 4. 5.

13
Hós 9,3;

16
3Móz
26,26;
Ésa 3,2;
Ezék 5,16;
Ezék 14,13;

9 És vegyél magadnak búzát, és árpát,
és babot, és lencsét, és kölest, és tönkölyt, és tedd ezeket egy edénybe, és
ezekből csinálj magadnak kenyeret a
napok száma szerint, amíg oldaladon
fekszel, háromszázkilencven napon
edd azt.
10 Az ételed pedig amellyel élsz, súly
szerint húsz siklus legyen egy napra;
időről időre edd azt.
11 És vizet mérték szerint igyál, a hin
hatodrészét idd időről időre.
12 És ételed árpalepény formájában
edd, és emberi ganéj tőzegénél süsd
azt szemük láttára.
13 És mondta az ÚR: Így eszik az Izrael
fiai tisztátalan kenyerüket a pogányok
közt, akik közé kiűzöm őket.
14 És mondtam: Ah, ah, Uram ISTEN!
íme az én lelkem soha meg nem fertőztetett, és dögöt és vadtól szaggatottat
nem ettem ifjúságomtól fogva mostanáig, és nem ment be a számon tisztátalan hús.
15 És mondta nekem: Nézd, marhaganéjt engedek neked emberi ganéj helyett, hogy annál süsd meg a kenyeredet.
16 És mondta nekem: Ember fia! íme,
én eltöröm a kenyér botját Jeruzsálemben, és kenyerüket mértékkel és rettegéssel eszik, és vizüket mértékkel és
ájulással isszák.
17 Azért hogy kenyér és víz nélkül
szűkölködjenek, és elborzadjanak
mindnyájan, és megrothadjanak az ő
vétkükben.

5

A leborotvált haj példája, amely a nép
veszedelmét példázza. Az Isten haragjának oka az Ő népe ellen. A leborotvált haj
példáját megmagyarázza.

1 És te, ember fia, vegyél magadnak
éles kést, borbélyok borotváját vedd
magadnak, és vond el azt a te fejeden
és szakálladon, és vegyél magadnak
mérőserpenyőket, és oszd el szőrüket.
2 Harmadrészét tűzben égesd meg a
város közepén, mikor betelnek a megszállás napjai; azután vedd a harmadrészét, vagdald apróra a fegyverrel a
város körül, és harmadrészét szórd oda
a szélnek, és én fegyvert vonok utánuk.
3 És vegyél ki innen szám szerint keveset, és kösd be azokat ruhád peremére;

4 És ezekből ismét vegyél ki, és vesd
azokat a tűz közepébe és égesd meg
a tűzben; ebből megy tűz Izrael egész
házára.
5 Így szól az Úr ISTEN: Ez Jeruzsálem,
a pogányok közé helyeztettem őt, és
körülötte a tartományokat.
6 De inkább hitetlenségre változtatta
ítéleteimet mint a pogányok, és rendeléseimet azoknál a nemzeteknél amelyek körülötte vannak, mert megutálták ítéleteimet és nem jártak parancsolataimban.
7 Azért így szól az Úr ISTEN: Amiért
álnokságotok sokasága több a pogányokénál, akik körülöttetek vannak, nem
jártatok parancsolataimban és ítéleteimet nem cselekedtétek, sőt a pogányok törvényei szerint sem cselekedtetek akik körülöttetek vannak,
8 Ezért így szól az Úr ISTEN: Íme én is
ellened leszek, és ítéletet teszek közötted a pogányok szeme láttára,
9 És azt cselekszem rajtad amit soha
nem cselekedtem, és amilyet nem cselekszem többé, – minden utálatosságaidért.
10 Mert az apák megeszik fiaikat közötted, és a fiak megeszik apáikat, és
ítéletet cselekszem rajtad, és szétszórom minden maradékodat a szél minden irányában.
11 Ezért, élek én, szól az Úr ISTEN:
Ha meg nem cselekszem, mivelhogy
szenthelyemet megfertőzted minden
undokságoddal és minden utálatosságoddal, azért én is irgalom nélkül elfordítom rólad szememet, és én sem
könyörülök rajtad.
12 Harmadrészed döghalállal hal meg
és éhség miatt pusztul el közötted, és
harmadrészed fegyver miatt hull el
körülötted, és harmadrészed szétszórom a szél minden irányában, és kardot vonok utánuk.
13 És megszűnik a búsulásom és leszállítom ellenük felgerjedt haragom,
és vigasztalást veszek, és megértik,
hogy én, az ÚR szóltam buzgóságomban, mikor betöltöm bosszankodásomat rajtuk.
14 És pusztasággá és gyalázattá teszlek a pogányok között akik körülötted
vannak, minden melletted elmenő szeme láttára.
15 És gyalázat és csúfság leszel, példa
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és eliszonyodás a pogányoknak akik
körülötted vannak, mikor ítéletet tartok fölötted haraggal és búsulással és
búsult feddésekkel, én, az ÚR mondtam;
16 Mikor az éhség gonosz nyilait rájuk
bocsátom, hogy pusztítsanak, amelyeket a ti pusztításotokra fogok bocsátani; és éhséget bocsátok rátok, és eltöröm köztetek a kenyér botját.
17 És éhséget és gonosz vadállatokat
bocsátok rátok, hogy gyermektelenné tegyenek, és döghalál és vérontás
megy át rajtad, és fegyvert hozok rád,
én, az ÚR mondtam.

6

Prófétál a nép büntetéséről a bálványozásért. A nép maradékának megtérése és megszabadulása, a vakmerők veszedelme.

2
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1 És az ÚR szava jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia, fordítsd arcodat Izrael hegyeire, és prófétálj ellenük:
3 És mondd: Izrael hegyei, halljátok
meg az Úr ISTEN beszédét! Ezt mondja az Úr ISTEN a hegyeknek és a halmoknak, a patakoknak és a völgyeknek: Íme én fegyvert hozok rátok, és
elvesztem a ti magasságaitokat.
4 És elpusztulnak oltáraitok, és ös�szetöretnek naposzlopaitok, és elhullatom sebesültjeiteket bálványaitok
előtt.
5 És Izrael fiainak holttestét bálványaik elé vetem, és szétszórom csontjaitokat oltáraitok körül.
6 Minden lakóhelyeteken pusztákká
maradnak a városok, és a magasságok elpusztíttatnak, hogy oltáraitok elpusztuljanak és elhagyatva legyenek,
és törjenek össze és semmivé legyenek
bálványaitok, és kivágattatnak naposzlopaitok, és eltöröltetnek csinálmányaitok.
7 És elhullik a sebesült közöttetek,
hogy megtudjátok, hogy én vagyok az
ÚR.
8 De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek akik megmenekültek
a fegyvertől a pogányok közt, mikor
szétszórattok a tartományokban.
9 Akkor menekültjeitek megemlékeznek rólam a pogányok közt akik közé
fogságba vitettek, mert megbántat794

tam az ő parázna szívük miatt, mely
elszakadt tőlem, és az ő parázna szemeik miatt, paráználkodva bálványaik után: és levágattatnak azok előtt gonoszságukért, melyeket minden utálatosságukban cselekedtek;
10 És megismerik, hogy én vagyok az
ÚR: és hogy nem hiába mondtam, hogy
megcselekszem velük e gonoszt.
11 Így szólt az Úr ISTEN: Csapj a tenyeredbe, toppants a lábaddal és
mondd: Jaj az Izrael háza minden gonosz utálatosságáért, mert fegyver, éhség és döghalál miatt hullanak el;
12 Aki messze van, döghalál miatt hal
meg, aki közel van, fegyver miatt esik
el, és aki biztonságban megmaradt,
éhség miatt hal meg, és teljessé teszem
rajtuk bosszankodásomat.
13 És megtudjátok, hogy én vagyok az
ÚR, mikor megöltjeik ott lesznek bálványaik között, az oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyek tetején, minden zöld fa alatt és minden
lombos cserfa alatt, ahol csak kedves
illatot tettek minden bálványuknak.
14 Azért kinyújtom rájuk a kezemet, és
a földet kietlen pusztasággá teszem, a
pusztától fogva Diblátig minden lakóhelyükön, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR!
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7

Az egész Izrael földjének hirtelen veszte, amelynek okai, hogy semmilyen segítségük nem lesz, hogy az ellenségnek és
az Isten haragjának ellenállhassanak.
1 És az ÚR szava jött hozzám, ezt
mondva:
2 És te, ember fia, így szól az Úr ISTEN
Izrael földjének: Vége! eljött a vég a
föld négy sarkára!
3 Most már itt a vég rajtad, és haragom
rád bocsátom, és megítéllek útjaid szerint, és rád vetem minden utálatosságodat.
4 És nem kedvez neked a szemem, sem
meg nem szánlak, hanem a te útjaidat
vetem rád, és utálatosságaid közötted
lesznek és megtudjátok, hogy én ÚR
vagyok.
5 Így szól az Úr ISTEN: Íme egyik veszedelem a másikat éri.
6 Eljött a vég, eljött a vég, felkelt ellened, íme eljött!
7 A büntetés reggele jött el neked, e
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föld lakosa! eljött az idő, közel a rémület napja, és nem a hegyek zengésének.
8 Most rövidesen kiöntöm rád haragomat, és teljessé teszem rajtad búsulásomat, és megítéllek útjaid szerint, és rád
vetem minden utálatosságodat.
9 És nem kedvez a szemem, sem meg
nem szánlak; útjaid szerint fizetek neked, és utálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok
az ÚR, aki ver.
10 Íme a nap, íme eljött, kisarjadt a
végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a
kevélység.
11 Az erőszakosság a hitetlenség ves�szejévé nőtt fel, nincs meg belőlük
semmi, sem sokaságukból, sem tömegükből, és nincs egy jaj se miattuk!
12 Eljött az idő, elközelgett a nap; a
vevő ne örüljön, az eladó ne szomorkodjon, mert harag jön minden sokaságára.
13 Mert az eladó nem térhet vissza többé eladott jószágához, még ha élve az
élők közt maradna is, mert a jövendölés
az ő egész sokasága ellen vissza nem
tér; a vétke miatt senki sem erősítheti
meg az életét.
14 Kürtöljetek a kürttel és készítsetek
el mindent; ám nincs aki harcra menjen, mert haragom van minden sokaságán.
15 A fegyver kívül, a döghalál és éhség belül; aki a mezőn van fegyver miatt hal meg, és aki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg.
16 És menekültjeik menekülnek, és a
hegyeken lesznek, mint a völgyek galambjai: mindnyájan nyögve, ki-ki a
maga vétke miatt.
17 Minden kéz elerőtlenül, és minden
térd elolvad mint a víz.
18 Zsákba öltöznek, és rettegés fedi
be őket, és minden arcon szégyen, és
mindnyájuk fején kopaszság.
19 Ezüstjüket az utcákra vetik, és aranyukat elhányják; ezüstjük és aranyuk
meg nem szabadíthatja őket az ÚR búsulásának napján; lelküket meg nem
elégíthetik, és hasukat meg nem tölthetik, mert ez a romlás az ő vétkükért
lesz.
20 És ékességük szépségét kevélységre
használták, és utálatosságok és bálványok képeit csinálták abból, azért vetettem azt el;

21 És azt az idegenek kezébe adom
zsákmányul, és a föld hitetlenjeinek
prédául, és megfertőzik azt.
22 És elfordítom tőlük arcomat, és
megfertőzik szenthelyemet, és betörnek abba a rontók és megfertőzik.
23 Készíts láncot, mert a föld tele van
véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal.
24 És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat, és
véget vetek a hatalmasok kevélységének, és megfertőztetnek templomaik.
25 A kivágás eljött, és békességet keresnek és nem lesz.
26 Egyik romlás a másikra jön, és
egyik hír után másik támad, és látást
kérnek a prófétától, ám a törvény elvész a paptól, és a tanács a vénektől.
27 A király szomorkodik, a fejedelem
pusztaságba öltözik, és a föld népének
kezei megdermednek. Útjuk szerint
cselekszem velük, ítéleteik szerint ítélem meg őket, és megtudják, hogy én
vagyok az ÚR.
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Az Isten hasonlatosságokban jelenik
meg a prófétának. Az Isten Szelleme
Jeruzsálembe viszi. Isten ott megmutatja
neki Izrael népének szörnyű bálványimádását, és leginkább a papokét.
1 És a hatodik esztendőben, a hatodik hónapban, a hónap ötödik napján: házamban ültem, és Júda vénei ültek előttem és ott rám esett az Úr ISTEN keze.
2 És láttam, és íme mintegy tűz formája volt, derekának alakjától és lefelé tűz
volt, és derekától felfelé mint a fényesség, mint tüzes fényesség.
3 És kinyújtott egy kézformát, és fejem
üstökénél fogva megragadott engem,
és a föld és az ég között fölemelve vitt
engem a szellem, és isteni látásokban
bevitt engem Jeruzsálembe, a belső
kapu bejáratához amely északra néz,
ahol a bosszúság bálványának volt a
helye, amely bosszúságra ingerel;
4 És íme ott volt Izrael Istenének dicsősége, a látás szerint amelyet a mezőben láttam.
5 És mondta nekem: Ember fia! emeld
föl szemeidet észak felé. Felemeltem
azért szemeimet észak felé: és íme az
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oltár kapujától északra állt a bosszúságnak az a bálványa a bejáratnál.
6 És mondta nekem: Ember fia! látod
mit cselekszenek? A nagy utálatosságokat, melyeket Izrael háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szenthelyemtől? De még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni.
7 És az udvar bejáratához vitt engem,
és láttam, és íme egy lyuk volt a falban.
8 És mondta nekem: Ember fia, ronts át
a falon! és átrontottam a falon, és íme
egy ajtó volt ott.
9 És mondta nekem: Menj be és lásd
meg a gonosz utálatosságokat, amelyeket ezek ott cselekszenek.
10 Bementem azért és láttam, és íme,
az utálatos csúszómászó állatoknak és
barmoknak mindenféle képei, és Izrael
házának minden bálványai vannak bevésve a falon körös-körül.
11 És Izrael házának vénei közül hetven férfi (ezek között Jaazanjáhu, a
Sáfán fia) állt előttük, mindegyik a
maga tömjénezőjével kezében, és a
füstölőszer felhőjének illata szállt fel.
12 És mondta nekem: Láttad-e embernek fia, Izrael házának vénei mit cselekszenek a sötétben, ki-ki az ő képes
házában? mert azt mondják: Nem lát
minket az ÚR, elhagyta az ÚR ezt a földet.
13 És mondta nekem: Még fordulj, és
nagyobb utálatosságokat fogsz látni
amiket ezek cselekszenek.
14 És az ÚR háza kapujának bejáratához vitt engem amely északra van,
és íme ott asszonyok ültek siratva
Tammúzt.
15 És mondta nekem: Láttad-e embernek fia? fordulj újra, és látsz ezeknél
nagyobb utálatosságokat.
16 És bevitt engem az ÚR házának belső udvarába, és íme, az ÚR templomának bejáratánál, a tornác és az oltár között mintegy huszonöt férfi volt, akik
hátukkal az ÚR templomára és arcukkal keletre fordultak, és ezek kelet felé
leborulva imádták a napot.
17 És mondta nekem: Láttad-e embernek fia? vagy kevés-e Júda házának
ilyen utálatosságokat cselekedni amilyeneket itt cselekedtek? hogy még a
földet is betöltik erőszakossággal, és
engem megint haragra ingerelnek, és
796

íme ők büdösséget engednek az orrukba!
18 Én is búsulásom szerint cselekszem,
nem fog kedvezni a szemem, sem meg
nem szánom őket; és ha füleimbe kiáltanak nagy fennszóval, nem hallgatom meg őket.
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A város pusztulásáról szól, és a benne
lakók vesztéről. Megjelöli Isten a homlokukon azokat, akiket meg akar tartani.
Akiknek nincs jele, azokat megölik. Panaszkodik a próféta a nép veszedelméről.
Ennek indokát adja az Isten.
1 És nagy szóval kiáltott füleimbe, ezt
mondva: Elközelített a városra meglátogatása, és mindegyik kezében vesztő
fegyvere van.
2 És íme, hat férfi jött a felső kapu útjáról, amely északra nézett, mindegyiknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba volt öltözve,
és íróeszköz volt derekán. És bementek és a rézoltár mellé álltak.
3 És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubról, akin rajta volt, a ház
küszöbéhez, és kiáltott a gyolcsba öltözött férfinak, akinek derekán íróeszköz volt.
4 És mondta neki az ÚR: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és
jegyezz egy Tav betűt a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek
mindazokért az utálatosságokért, amelyeket annak közepén cselekszenek.
5 És a többinek mondta az én hallásomra: Menjetek át a városon utána és
vágjátok, ne kedvezzen a szemetek és
ne könyörüljetek:
6 Vént, ifjat, szüzet, gyermeket és as�szonyokat öljetek meg mind egy szálig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a
Tav betű van, ne közelítsetek, és az én
templomomon kezdjétek el. Elkezdték
azért a vén férfiakon, akik a ház előtt
voltak.
7 És mondta nekik: Fertőzzétek meg a
házat, és töltsétek meg az udvarokat
megöltekkel. Menjetek ki. És kimentek, és öldököltek a városban.
8 És mikor levágták őket, és én megmaradtam, arcomra estem és kiáltottam, és mondtam: Ah, ah, Uram ISTEN, vagy ki akarod irtani Izrael egész
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maradékát, kiöntve búsulásodat Jeruzsálemre?
9 És mondta nekem: Izrael és Júda házának vétke igen nagy, mivelhogy tele
a föld vérontással, és a város tele van
igazságtalansággal, mert azt mondták:
Elhagyta az ÚR ezt a földet, és az ÚR
nem lát.
10 Azért én is (nem kedvez szemem,
sem meg nem szánom őket) útjukat fejükhöz verem!
11 És íme, a gyolcsba öltözött férfi akinek íróeszköz volt derekán, választ
hozott, ezt mondva: Úgy cselekedtem
ahogy parancsoltad.

10

A férfiról, aki eleven szenet vesz ki
a kerekek és a kérubok közül, amely
jelzi, hogy Jeruzsálem városát tűz fogja
megemészteni. A kerekek, az élőlények és
a kérubok látásáról szól.

9
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1 És láttam, és íme az ég felett, amely
a kérubok feje fölött volt, látszott felettük mint valami zafírkő, olyan mint
egy királyi szék formája.
2 És szólt a gyolcsba öltözött férfinak, és mondta: Menj be a forgókerekek közé a kérubok alá, és töltsd meg
tenyereidet eleven szénnel onnan a
kérubok közül, és szórd a városra. És
bement a szemem láttára.
3 A kérubok pedig a háztól jobbra álltak, mikor a férfi bement, és a felhő betöltötte a belső udvart.
4 És eltávozott az ÚR dicsősége a
kérubról a ház küszöbére, és megtelt a
ház a felhővel, és az udvar betelt az ÚR
dicsőségének fényességével.
5 És a kérubok szárnyainak csattogása hallatszott a külső udvarig, mint a
Mindenható Isten hangja mikor beszél.
6 És mikor parancsolt annak a gyolcsba öltözött férfinak, ezt mondva: Vegyél tüzet a forgókerekek közül, a
kérubok közül, az bement, és a kerék
mellé állt.
7 És egy kérub a kérubok közül kinyújtotta a kezét a tűzhöz, mely a kérubok
között volt, és vett, és a gyolcsba öltözött markába tette, aki elvette és kiment.
8 És a kérubokon emberi kéz formája
látszott szárnyaik alatt.
9 És láttam, és íme, négy kerék a
kérubok mellett, egyik kerék az egyik

kérub mellett, és a másik kerék a másik kérub mellett, és olyanok a kerekek
mintha tarsiskőből volnának.
10 És mintha mind a négyüknek
ugyanaz az egy formája volna, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna.
11 Jártukban mind a négy oldaluk felé
mentek, nem fordultak meg jártukban,
hanem arra, amerre a fej fordult, mentek utána, nem fordultak meg mentükben.
12 És egész testük, és hátuk, és kezeik, és szárnyaik, és a kerekek szemekkel rakva körös-körül mind a négy kerekükön.
13 A kerekeknek kiáltottak: Óh kerék;
a fülem hallatára.
14 És négy arca mindegyiknek, az első
arc kérubarc, és a második arc emberarc, a harmadik oroszlánarc és a negyedik sasarc.
15 És fölemelkedtek a kérubok. Ez az
az élőlény, amelyet a Kébár folyó mellett láttam.
16 És mikor jártak a kérubok, jártak a
kerekek is mellettük, mikor pedig felemelték a kérubok szárnyaikat, hogy
fölemelkedjenek a földről, nem fordultak el a kerekek sem az ő oldaluktól.
17 Ha azok álltak, ezek is álltak, és ha
azok felemelkedtek, fölemelkedtek
ezek is velük, mert az élőlény szelleme
van bennük.
18 És elvonult az ÚR dicsősége a ház
küszöbétől, és a kérubok fölé állt.
19 És a kérubok fölemelték szárnyaikat, és fölemelkedtek a földről szemem láttára kimentükben és a kerekek
is mellettük; és megálltak az ÚR háza
keleti kapujának bejáratánál, és Izrael
Istenének dicsősége felettük.
20 Ez az az élőlény, amelyet Izrael Istene alatt láttam a Kébár folyó mellett,
és megismertem, hogy kérubok voltak.
21 Négy arca mindegyiknek, és négy
szárnya mindegyiknek, és emberi kezek formája szárnyaik alatt.
22 És arcaik formája: ugyanazok az arcok voltak, amelyeket a Kébár folyó
mellett láttam, tudniillik formájukat és
őket magukat. Mindegyik a maga arca
felé ment.
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Kik hitették el a jeruzsálembeli népet. Ezek büntetéséről prófétál. A
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foglyok visszahozását ígéri Isten. A prófé- 15 Ember fia! a te atyádfiai, a te atyádtát az Isten Szelleme visszaviszi Káldeába, fiai, a te rokonaid és Izrael egész háza
az Izrael fogságába.
együtt azok, akikről Jeruzsálem lakói
ezt mondják: távozzatok el az ÚRtól,
1 És fölemelt engem a szellem, és be- nekünk adatott ez a föld örökségül.
vitt az ÚR házának keleti kapujához, 16 Ezért mondd: így szól az Úr ISTEN:
amely keletre néz, és íme a kapu be- Mivelhogy távol vetettem őket a pogájáratánál huszonöt férfi volt, akik kö- nyok közé, és szétszórtam őket a tartozött láttam Jaazanját, Azzur fiát, és mányokba, tehát én leszek nekik kicsi
Pelatjáhut, Benájáhu fiát, a nép feje- templomul a tartományokban, amelyekbe mentek.
delmeit.
2 És mondta nekem: Ember fia! ezek 17 Ezért mondd: Így szól az Úr ISTEN:
a férfiak, akik gonoszt eszelnek ki és Egybegyűjtelek titeket a népek közül
rossz tanácsot adnak ebben a város- és együvé hozlak titeket a tartományokból, amelyekben szétszórattatok,
ban,
3 Ezt mondva: Nem kell közel háza- és nektek adom Izrael földjét.
kat építeni; ez a város a fazék, mi pe- 18 És bemennek oda és eltávolítják belőle minden fertelmességeit és minden
dig a hús.
4 Azért prófétálj ellenük, prófétálj, em- utálatosságait.
19 És adok nekik egy szívet, és új szelber fia!
5 És rám esett az ÚR Szelleme, és lemet adok belétek, és eltávolítom a
mondta nekem: Mondd, így szól az kőszívet az ő hústestükből, és hússzíÚR: Így szóltatok, Izrael háza! és ami vet adok nekik;
20 Hogy az én végzéseimben járjanak,
szellemetekben készül, én tudom.
6 Sokakat öltetek meg ebben a város- és rendeléseimet megőrizzék és cseleban, és utcáit megtöltöttétek megöl- kedjék azokat, és legyenek nekem népem és én Istenük leszek.
tekkel.
7 Ezért, így szól az Úr ISTEN: Megölt- 21 De akiknek szíve az ő förtelmesséjeitek, akiket a város közepére vetette- geik és utálatosságaik szerint jár, azoktek, ezek a hús, a város pedig a fazék, nak útját fejükhöz verem, mondja az
Úr ISTEN.
és titeket kiviszlek belőle.
8 Fegyvertől féltetek, fegyvert hozok 22 És felemelték a kérubok szárnyaikat
és a kerekek mellettük, és Izrael Istenérátok, azt mondja az Úr ISTEN.
9 És kiviszlek titeket belőle, és idege- nek dicsősége felettük volt.
nek kezébe adlak titeket, és ítéletet tar- 23 És felszállt az ÚR dicsősége a város
közepéből, és a hegyre állt, mely a vátok fölöttetek.
10 Fegyver miatt hullotok el, Izrael ha- rostól keletre van.
tárán ítéllek meg titeket, és megtudjá- 24 A szellem pedig felvett engem, és
Káldeába vitt a foglyokhoz látásban az
tok, hogy én vagyok az ÚR.
11 Ez a város nem lesz fazekatok, sem ti Isten Szelleme által, és felszállt előlem
nem lesztek benne hús, Izrael határán a látás, amelyet láttam.
25 És elbeszéltem a foglyoknak az ÚR
ítéllek el titeket.
12 És megtudjátok, hogy én vagyok minden beszédét, amelyet megjelenteaz ÚR, mert nem jártatok az én vég- tett nekem.
zéseimben, és rendeléseimet nem csePéldabeszéd a fogságba készülőkről,
lekedtétek, hanem a pogányok módja
melyet Isten Sedékiás király fogsászerint cselekedtetek, akik körülöttegával magyaráz. A jeruzsálemiek nagy éhtek vannak.
13 És mikor prófétáltam, Pelatjáhu, ségéről és szomjúságáról beszél. Az előre
Benájáhu fia meghalt, én pedig ar- megmondott büntetések hirtelen bekövetcomra estem és nagy fennszóval kiál- kezéséről szól.
tottam, és mondtam: Ah, ah, Uram ISTEN, te véget vetsz Izrael maradéká- 1 És az ÚR szava jött hozzám, ezt
nak!
mondva:
14 És az ÚR szava jött hozzám, ezt 2 Ember fia! engedetlen ház közepén
mondva:
laksz, akiknek szemeik vannak a látás798
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ra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak, mert ők engedetlen ház.
3 És te, ember fia, készíts magadnak
vándorútra való eszközöket, és vándorolj ki nappal szemeik előtt, és szemük
láttára vándorolj ki helyedről más
helyre, talán meglátják! mert ők engedetlen ház.
4 És úgy vidd ki eszközeidet, mint
vándorútra való eszközöket, nappal a
szemük láttára, te pedig este menj ki
a szemük láttára úgy, ahogy a vándorok szoktak.
5 Szemük láttára lyukaszd át a falat, és
azon át vidd ki.
6 Szemük láttára emeld válladra, a sötétben vidd ki, arcodat fedd be, hogy
ne lásd a földet, mert csodajelül rendeltelek Izrael házának.
7 Úgy cselekedtem azért, ahogy parancsolva volt nekem: eszközeimet kihordtam nappal, mint vándorútra való
eszközöket, és este átlyukasztottam a
falat kezemmel; a sötétben kivittem,
vállamra emeltem szemük láttára.
8 És az ÚR beszéde jött hozzám reggel,
ezt mondva:
9 Ember fia! Nem mondta neked Izrael háza, ez az engedetlen ház: mit cselekszel?
10 Mondd nekik: Így szól az Úr ISTEN:
a jeruzsálembeli fejedelemnek szól ez
a prófécia, és Izrael egész házának,
amely ott lakik.
11 Mondd: Én csodajeletek vagyok;
ahogy én cselekedtem, úgy történik
velük: fogságba, rabságra mennek.
12 És a fejedelem aki közöttük van,
vállát megrakva, a sötétben kimegy; a
falat átlyukasztják, hogy így vigyék ki
őt, arcát befedi, hogy ne lássa szemeivel a földet.
13 És kiterjesztem ellene hálómat, és
megfogják varsámban, és elviszem őt
Babilonba, a káldeusok földjére, de azt
nem fogja látni, és ott fog meghalni.
14 És mindeneket, akik körülötte vannak segítségére, és minden seregeit
szélnek szórom mindenfelé, és kardot
vonok utánuk.
15 És megtudják, hogy én vagyok az
ÚR, mikor eloszlatom őket a pogányok közé, és szétszórom őket a tartományokba.
16 De néhány férfit meghagyok közü-

lük a fegyvertől, éhségtől és döghaláltól, hogy elbeszéljék minden utálatosságukat a pogányok közt, akik közé
mennek, és hogy megtudják, hogy én
vagyok az ÚR.
17 És az ÚR szava jött hozzám, ezt
mondva:
18 Ember fia! kenyeredet rettegéssel
edd, és vizedet reszketéssel és félelemmel idd.
19 És szólj a föld népének: Ezt mondja az Úr ISTEN Jeruzsálem lakóiról, Izrael földjéről: kenyerüket félelemmel
eszik és vizüket ájulással isszák, hogy
földje pusztaságra vetkőzzön bőségéből
minden lakói álnoksága miatt.
20 És a lakott városok elpusztulnak és
a föld pusztaság lesz, és megtudjátok,
hogy én vagyok az ÚR.
21 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
22 Ember fia! micsoda közmondásotok van nektek Izrael földjén? hogy azt
mondják: a napok csak haladnak, ám
semmivé lesz minden látás.
23 Ezért mondd nekik: Ezt mondja az
Úr ISTEN: Megszüntetem ezt a közmondást, és nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd nekik:
elközelítettek a napok, és minden látás
teljesül.
24 Mert nem lesz többé semmi hiábavaló látás és hízelgő jövendölgetés Izrael házának közepén.
25 Mert én szólok, az ÚR, és amely
szót szólok, meglesz, nem halad tovább. Mert a ti napjaitokban, engedetlen ház, szólok egy szót és megcselekszem, ezt mondja az Úr ISTEN!
26 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
27 Ember fia! íme Izrael háza ezt
mondja: A látás melyet ez lát, sok napra való, és ő messze időkre prófétál.
28 Ezért mondd nekik: Így szól az Úr
ISTEN: Egy szavam sem késik tovább,
amit szólok, az a szó meglesz, ezt
mondja az Úr ISTEN.

13

Szól az Úr a hamis prófétákról és a
hazug, hamis asszonyokról.

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! prófétálj Izrael prófétái ellen, akik prófétálnak, és mondd azok799
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nak akik saját szívükből próféták: Halljátok meg az ÚR beszédét!
3 Így szól az Úr ISTEN: Jaj a bolond
prófétáknak akik a saját szellemük
után mennek, mert semmit sem láttak.
4 Mint rókák a pusztában, olyanokká
lettek prófétáid, óh Izrael!
5 Nem hágtatok fel a törésekhez, nem
falaztatok falat Izrael háza körül, hogy
megállhassatok a harcban az ÚR napján.
6 Hiábavalóságot láttak, és hazug jövendölgetést, akik ezt mondják:
Mondta az ÚR! holott az ÚR nem bocsátotta őket, és reménységet adnak a
népnek, hogy megerősítik beszédüket.
7 Vagy nem hiábavaló látást láttatok-e,
és nem hazug jövendölgetést szóltatok-e? mikor ezt mondtátok: Mondta
az ÚR! holott én nem szóltam!
8 Ezért így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy hiábavalóságot szóltatok és hazugságot láttatok, azért íme én ellenetek leszek, ezt mondja az Úr ISTEN.
9 És kezem a próféták ellen lesz, akik
hiábavalóságot látnak és hazugságot jövendölnek; az én népem gyülekezetében nem lesznek, Izrael házának könyvébe nem irattatnak, és Izrael
földjére be nem mennek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr ISTEN.
10 Azért mert eláltatták népemet, ezt
mondva: béke! holott nincs béke; és ha
a nép falat épít, íme ők bemázolják azt
mázzal.
11 Mondd a mázzal mázolóknak, hogy
leomlik; ömlő záporeső lesz; és ti jégeső kövei hulljatok, szélvihar hasítsd!
12 És íme, leomlik a fal. Vagy nem
mondják-e majd nektek: hol a mázolás
amellyel mázoltátok?
13 Ezért így szól az Úr ISTEN: És szélviharral hasogatom meg búsulásomban, és ömlő zápor lesz haragomban,
és jégeső kövei lesznek búsulásomban
annak elrontására.
14 És ledöntöm a falat, melyet mázzal mázoltatok, és levetem a földre, és
meztelen lesz fundamentuma; és leomlik, és ti vesszetek el a közepén, és
tudjátok meg, hogy én vagyok az ÚR.
15 És teljessé teszem búsulásomat a falon, és azokon, akik mázolták azt mázzal, és mondom nektek: nincs a fal és
nincsenek akik azt mázolták,
16 Tudniillik Izrael prófétái, akik Jeru800

zsálemnek prófétálnak és neki békesség látását látják, holott nincs békesség, ezt mondja az Úr ISTEN.
17 És te, ember fia, fordítsd arcodat néped lányaira, akik saját szívükből prófétálnak, és prófétálj ellenük.
18 És mondd: Így szól az Úr ISTEN: Jaj
azoknak, akik kötéseket varrogatnak
minden kézcsuklóra, és takarókat készítenek akármilyen termetűek fejére,
hogy lelkeket vadásszanak! Némely
lelkeket elvadásztok népemtől, másokat elevenen megtartotok a magatok
hasznára.
19 És megszentségtelenítetek engem
népem előtt néhány marok árpáért és
falat kenyérért, hogy lelkeket öljetek,
melyeknek nem kellene meghalniuk,
és hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene élniük,
hazudozva népemnek, amely hazugságra hallgat.
20 Ezért így szól az Úr ISTEN: Íme én
párnáitok ellen leszek, amelyekkel a
lelkeket vadásszátok mint madarakat,
és leszaggatom azokat karjaitokról, és
a lelkeket melyeket vadásztok, szabadon bocsátom mint madarakat.
21 És elszaggatom takaróitokat, és
megszabadítom népemet kezetekből,
és nem lesznek többé zsákmány a kezetekben, és megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.
22 Mivelhogy megszomorítjátok az
igaznak szívét hazugsággal, holott én
nem akartam őt bántani, és megerősítitek a hitetlen kezeit, hogy meg ne
térjen gonosz útjáról, hogy őt életben
megtartsam.
23 Ezért nem láttok hiábavalóságot és
nem jövendöltök jövendőt többé, és
népemet megszabadítom a kezetekből, és megtudjátok, hogy én vagyok
az ÚR.
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Az Isten megvonja az Ő igéjét a néptől a bűneik miatt. Az Isten, az Ő
igéjének megutálóit néha a hamis prófétákkal hiteti el. Az igazak az ő igazságukkal
nem tudják megszabadítani a hitetleneket
a büntetéstől, hanem csak saját magukat.
1 És férfiak jöttek hozzám Izrael vénei
közül, és leültek előttem.
2 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
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3 Ember fia! Ezek a férfiak fölvették
bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását arcuk elé állították. Vajon
engedjem-e, hogy megkérdezzenek
engem?
4 Ezért szólj velük, és mondd nekik:
Ezt mondja az Úr ISTEN: Valaki Izrael házából felveszi szívébe bálványait, és vétkének botránkozását teszi arca
elé, és megy a prófétához: én, az ÚR
felelek meg annak, bálványai sokasága szerint,
5 Hogy megragadjam Izrael házát az ő
szívükben, akik mindnyájan elfordultak tőlem bálványaik miatt.
6 Ezért mondd Izrael házának: Ezt
mondja az Úr ISTEN: Térjetek meg, és
forduljatok el bálványaitoktól, és fordítsátok el arcotokat minden utálatosságotoktól.
7 Mert valaki az Izrael házából és a jövevények közül, akik Izraelben laknak, elhajlik tőlem, és az ő bálványait
veszi föl szívébe, és vétkének botránkozását teszi arca elé, és megy a prófétához, hogy ez kérjen neki tanácsot
tőlem: én, az ÚR, magam felelek meg
annak;
8 És ellene fordítom annak a férfinak
arcomat, és jegyül és közbeszédül vetem őt, és kiirtom népem közül, és
megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!
9 Ha pedig a próféta engedi magát
megtéveszteni, és valamit mond: én,
az ÚR tévesztettem meg azt a prófétát, és kinyújtom kezemet ellene, és kivesztem őt az én népem, Izrael közül.
10 És viselik vétküket: amilyen a kérdező vétke, olyan legyen a próféta vétke is.
11 Azért hogy el ne tévelyedjen tőlem
többé Izrael háza, és többé meg ne fertőzzék magukat minden elszakadásukkal, hanem legyenek az én népem
és én legyek Istenük, ezt mondja az Úr
ISTEN.
12 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
13 Ember fia! Mikor a föld vétkezik ellenem gonoszságot cselekedve, és én
kinyújtva kezemet ellene eltöröm neki
a kenyér botját, és éhséget bocsátok rá,
és kiirtom belőle az embert és a barmot;
14 És ha ez a három férfi volna benne:
Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igaz-

ságukkal megszabadítanák a maguk
lelkét, azt mondja az Úr ISTEN.
15 Ha gonosz vadállatokat bocsátok át
a földön, és pusztává teszik azt, és az
pusztán marad, amelyen senki át nem
menne a vadállatok miatt:
16 Az a három férfi benne, (élek én,
mondja az Úr ISTEN) sem fiakat, sem
lányokat meg nem szabadítana, csak
magukat szabadítanák meg, az ország
pedig pusztává lenne.
17 Vagy ha fegyvert hozok arra a földre, és mondom: fegyver, menj át a földön! és kiirtok belőle embert és barmot,
18 És az a három férfi volna benne,
élek én, mondja az Úr ISTEN, nem szabadítana meg sem fiakat, sem lányokat, hanem csak magukat szabadítanák meg.
19 Vagy ha döghalált bocsátok arra a
földre, és kiöntöm rá haragomat vérontásban, hogy kiirtsak belőle embert
és barmot,
20 És Noé, Dániel és Jób benne volna:
élek én, mondja az Úr ISTEN, nem szabadítanának meg sem fiút, sem lányt;
ők csak a maguk lelkét szabadítanák
meg igazságukkal.
21 Mert így szól az Úr ISTEN: Mennyivel inkább, ha e négy nehéz ítéletemet:
a fegyvert, éhséget, vadállatot és döghalált bocsátom Jeruzsálemre, hogy kiirtsak belőle embert és barmot!
22 Íme, megmaradnak benne némely
menekültek, akiket kivezetnek, fiak
és lányok; íme ők kimennek hozzátok, hogy lássátok útjukat és cselekedeteiket, és vigasztalást vegyetek a veszedelemből melyet Jeruzsálemre hoztam, mindarra nézve amit hoztam rá.
23 És megvigasztalnak titeket, ha látjátok útjukat és cselekedeteiket megismeritek, hogy nem hiába cselekedtem
mindazt amit cselekedtem vele, ezt
mondja az Úr ISTEN.

15

Ahogyan a haszontalan szőlőtőke elvész a tűzben, úgy fog Jeruzsálem is
tűzzel megemésztetni.
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! mire való a szőlőtőke fája
egyéb fa között, a venyige, mely az
erdő fái között van?
3 Vajon vesznek-e abból fát, hogy va801
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lami eszközt csináljanak belőle? vagy
vesznek-e belőle szeget, hogy mindenféle edényt akasszanak rá?
4 Íme a tűznek adják, hogy megemés�sze; két végét megemésztette már a
tűz, és közepe megpörkölődött, vajon
való-e valami eszközre?
5 Íme míg ép volt, semmi eszközre
nem volt jó, mennyivel kevésbé csinálhatnak belőle valamit most, mikor
a tűz megemésztette és megpörkölődött!
6 Azért így szól az Úr ISTEN: Ahogy
az erdő fái közül a szőlőtőke fáját a
tűznek adtam megemésztésre, úgy adtam oda Jeruzsálem lakóit;
7 És ellenük fordítom arcomat: egyik
tűzből kimennek, és másik tűz emészti meg őket, és megtudjátok, hogy én
vagyok az ÚR, mikor arcomat ellenük
fordítom.
8 És a földet pusztasággá teszem, mivelhogy elhajlottak tőlem, ezt mondja
az Úr ISTEN.
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Mielőtt Jeruzsálem utálatos vétkeit
felsorolná, először Isten a velük tett
jótéteményeket veszi elő. Jeruzsálem hálátlanságát és a bálványokkal való paráználkodását feddi, és ezért kemény büntetéssel
fenyegeti őket. Szodoma és Samária vétkeit összehasonlítja Jeruzsálem vétkeivel, és
őket Jeruzsálemnél igazabbnak véli. Szodoma vétkei. Szodoma, Ammon és Moáb
megtérése.

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait,
3 És mondd: Így szól az Úr ISTEN Jeruzsálemnek: A te származásod és születésed Kánaán földjéről való; atyád az
emoreus és anyád hitteus asszony.
4 Születésed pedig ilyen volt: amely
napon születtél, nem metszették el
a köldöködet, és vízzel nem mostak
meg, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem pólyáltak.
5 Szem meg nem szánt téged, hogy
ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülve rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely
napon születtél.
6 Ekkor elmentem melletted és láttalak
véredben eltaposva, és mondtam ne802

ked: A te véredben élj! mondtam ismét
neked: A te véredben élj!
7 Sok ezrekre szaporítottalak mint a
mezei füvet, és megszaporodtál és felnövekedtél, és nagy szépségre jutottál;
emlőid duzzadtak és szőröd kinőtt, de
te meztelen és befedezetlen voltál.
8 Ekkor elmentem melletted, és láttalak, és íme korod a szerelem kora volt,
és kiterjesztettem fölötted szárnyamat és befedeztem meztelenségedet,
és megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, azt mondja az Úr ISTEN, és az enyém lettél.
9 És megmostalak vízzel, és lemostam
rólad véredet, és megkentelek olajjal.
10 És felöltöztettelek színes ruhákkal,
és karmazsin sarut adtam lábadra, felöveztelek fehér gyolccsal, és befedtelek selyemmel.
11 És felékesítettelek ékességekkel, és
adtam karpereceket kezeidre és láncot
nyakadra.
12 És adtam ékességet homlokodra, és
függőket füleidre, és dicsőség koronáját fejedre.
13 És felékesítetted magad arannyal és
ezüsttel, és öltözeted bíbor, selyem és
színes ruha volt; lánglisztet, mézet és
olajat ettél, és igen megszépültél, és királyságra jutottál.
14 És kiment híred a pogányok közé
a te szépségedért, mert tökéletes volt
az ékességeim által, amelyeket rád tettem, azt mondja az Úr ISTEN.
15 De elbíztad magad szépségedben, és híredért paráznává lettél,
elárasztottál paráznaságaiddal mindent aki azon átment, kedved szerint!
16 És vettél a te ruháidból, és magaslatokat csináltál magadnak különböző
színnel borítva, és paráználkodtál azokon; ilyen még nem volt és nem is lesz.
17 És vetted a te ékességeidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket neked adtam, és csináltál magadnak férfi képeket, és azokkal paráználkodtál.
18 És vetted színes ruháidat és befedezted azokat, és olajomat és füstölőszeremet vetetted eléjük.
19 És az én eledelemet, melyet neked
adtam, – lángliszttel és olajjal és mézzel etettelek, – eléjük raktad kedves illatul; így lett, ezt mondja az Úr ISTEN.
20 És vetted fiaidat és lányaidat, akiket
nekem szültél, és megáldoztad őket
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azoknak eledelül. Vagy nem volt már
elég paráznaságodból,
21 Hogy megáldoztad fiaimat is, és
odaadtad őket, hogy tűzben áldozzák
meg azoknak?
22 És minden utálatosságodban és paráznaságodban meg nem emlékeztél
ifjúságod napjairól, mikor meztelen és
befedezetlen voltál, véredben voltál eltaposva.
23 És minden gonoszságod után, (Jaj,
jaj neked! azt mondja az Úr ISTEN,)
24 Építettél magadnak tetőt, és minden utcán magaslatot csináltál.
25 És minden keresztútnál megépítetted magaslatodat, és utálatossá tetted
szépségedet, és kétfelé vetetted lábaidat minden melletted elmenőnek, és
sokasítottad paráznaságodat.
26 És paráználkodtál Egyiptom fiaival,
szomszédaiddal a nagytestűekkel, és
sokasítottad paráznaságodat, hogy engem ingerelj.
27 És íme, kinyújtottam kezemet ellened, és megkisebbítettem rendelt eledeledet, és adtalak téged a te gyűlölőid kívánságára, a filiszteusok lányainak, akik szégyellték fajtalan utadat.
28 És Asszíria fiaival is paráználkodtál, mert nem elégedtél meg; paráználkodtál velük, és mégsem elégedtél
meg.
29 És sokasítottad paráznaságodat a
Kánaán földjén, káldeusokkal, de még
ezzel sem elégedtél meg.
30 Milyen gyenge a szíved, azt mondja az Úr ISTEN, hogy mindezeket cselekedted, egy rakoncátlan parázna cselekedeteit!
31 Hogy állítottál magadnak fedelet
minden keresztúton, és magaslatokat
csináltál minden utcán, de nem voltál olyan mint a szajha, kicsibe véve a
bért.
32 Mint házasságtörő asszony, aki férje helyett idegeneket fogad magához!
33 Minden szajhának bért adnak, te
pedig magad adtad ajándékaidat minden szeretődnek, így megvásároltad
őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságaidért.
34 És különbség lett közted és más as�szonyok közt paráznaságaidban, mert
utánad nem jártak a paráznák; te adtál
bért nekik és ők nem adtak bért neked,
így lett különbséged.

35 Azért te szajha, halld meg az ÚR beszédét!
36 Így szól az Úr ISTEN: Amiatt, hogy
eláradt gyalázatod és föl van takarva
meztelenséged szeretőiddel való paráznaságaidban, és minden utálatos
bálványaid miatt, és fiaid vére miatt,
akiket azoknak adtál,
37 Ezért íme egybegyűjtöm minden
szeretődet akiknek kedves voltál, és
mindazokat akiket szerettél, együtt
azokkal akiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom előttük meztelenségedet, hogy
lássák minden meztelenségedet.
38 És megítéllek téged a házasságtörő és vért ontó asszonyok ítéletével, és
véred kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben.
39 És kezükbe adlak téged, és leszakítják tetődet, és lerontják magaslataidat,
és lehúzzák rólad ruháidat, és elveszik
ékességeidet, és meztelenül és ruhátlanul hagynak.
40 És gyűlést hoznak össze ellened, és
megköveznek és összevagdalnak fegyvereikkel.
41 És megégetik házaidat tűzzel, és ítéletet cselekszenek rajtad sok asszony
szeme láttára, és megszüntetem paráznaságodat, és bért sem adsz többé.
42 És így nyugtatom meg haragomat
rajtad, és eltávozik búsulásom tőled,
és megnyugszom és többé nem haragszom.
43 Mivelhogy nem emlékeztél meg ifjúságod napjairól, és mindezekkel ingereltél engem, azért íme, én is fejedhez verem utadat: ezt mondja az Úr ISTEN, és többé nem cselekszed a fajtalanságot minden utálatosságod mellett.
44 Íme valaki közmondással él, rólad veszi azt, ezt mondva: Amilyen az
anya, olyan a lánya is.
45 Anyád lánya vagy te, aki megutálta férjét és fiait, és öcséidnek nővére
vagy, akik megutálták férjeiket és fiaikat; anyátok hitteus asszony és atyátok emoreus.
46 És a te nővéred Samária volt, ő és
lányai, aki bal kezed felől lakott, és húgod, aki jobb kezed felől lakott, Szodoma és lányai.
47 És nem az ő útjaikon jártál, és nem
az ő utálatosságaik szerint cselekedtél,
803
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mintha kis dolog lett volna az; de aztán gonoszabb voltál azoknál minden
utadban.
48 Élek én! azt mondja az Úr ISTEN,
így nem cselekedett Szodoma, a te húgod, ő és lányai, ahogy te cselekedtél
és a te lányaid.
49 Íme, ez volt a vétke Szodomának, a
te húgodnak: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és
lányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.
50 És felfuvalkodtak, és utálatosságot
cselekedtek előttem, és elveszítettem
őket, mikor ezt megláttam.
51 És Samária feleannyit sem vétkezett
mint te, mert többek a te utálatosságaid mint az övéi; és így nőtestvéreid nálad igazabbaknak bizonyítottad minden utálatosságaiddal, amelyeket cselekedtél.
52 Te is azért viseld gyalázatodat,
amelyre pedig nővéredet ítélted, a te
bűneid miatt, melyekben náluk utálatosabban cselekedtél, igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg hát te is, és viseld
gyalázatodat, hogy nőtestvéreid nálad
igazabbaknak bizonyítottad.
53 És visszahozom foglyaikat, Szodomának és lányainak foglyait, és
Samáriának és lányainak foglyait; és
visszahozom a te foglyaidat is azok
közepén;
54 Azért hogy viseld gyalázatodat és
megszégyenülj mindazokért amiket
cselekedtél, mikor azoknak vigasztalására leszel.
55 És nőtestvéreid, Szodoma és lányai
visszatérnek előbbi állapotukba, és
Samária és lányai visszatérnek előbbi
állapotukba, és te is és lányaid visszatértek előbbi állapototokba.
56 És nem volt-e húgod Szodoma, szóbeszéd a te szádban kevélykedésed
napján,
57 Mielőtt kitudódott volna gonoszságod, ahogyan te most gyalázata vagy
Szíria lányainak és minden körülötted valóknak, a filiszteusok lányainak,
akik utálnak téged körös-körül?
58 Fajtalanságodat és utálatosságaidat
magad viseled, azt mondja az ÚR.
59 Mert ezt mondja az Úr ISTEN: Úgy
cselekszem veled, ahogy te cselekedtél mikor megvetetted az esküt, hogy
megtörd a szövetséget:
804

60 De én mégis megemlékezem szövetségemről, amelyet ifjúságod napjaiban kötöttem veled, és örök szövetséget
kötök veled.
61 És te megemlékezel útjaidról és elszégyelled magad mikor magadhoz
veszed nővéreidet, húgaiddal együtt,
és lányaidul adom őket neked, de nem
a te szövetségedből.
62 És én megerősítem szövetségemet
veled, és megismered, hogy én vagyok
az ÚR.
63 Hogy megemlékezz és pirulj, és
meg ne nyisd a szádat többé szégyenedben, mikor megkegyelmezek neked mindenekben, valamit cselekedtél, azt mondja az Úr ISTEN.
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A két saskeselyű példája, amely
Sedékiás király elhajlását jelzi az
egyiptomi királyhoz, megszegve azt a szövetséget, amit Nabokodonozor királlyal
tett, amiért ez lett veszedelmének oka is.
Prófécia Zorobábelről, Jekóniás unokájáról és annak uralkodásáról Jeruzsálemben,
aki példája a Krisztusnak és az Ő országának, aki Zorobábel nemzetségéből származik. Máté 1.12.
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia, adj találós mesét, és mondj
példabeszédet Izrael házának.
3 És mondd: Így szól az Úr ISTEN: A
nagy szárnyú nagy saskeselyű, melynek hosszú csapótollai voltak, és mely
rakva volt különféle színű tollakkal,
jött a Libanonra, és elfoglalta a cédrusfa tetejét.
4 Gyönge ágainak hegyét letépte, és a
kalmárok földjére vitte azt, az árusok
városában tette le.
5 És vett annak a földnek magvából, és
elvetette azt termékeny mezőbe, sok
vizek mellé vitte, mint fűzfát ültette el.
6 És felsarjadt, és kiágazó, alacsony
szőlőtővé lett, hogy vesszői őrá nézzenek, és gyökerei ez alatt legyenek, és
szőlőtővé lett, és vesszőket termett, és
ágacskákat bocsátott ki.
7 És volt más nagy szárnyú, soktollú
nagy saskeselyű, és íme, ez a szőlőtő
felé terjesztette gyökereit, és vesszőit
hozzá nyújtotta ültetésének ágyaiból,
hogy öntözze őt;
8 Pedig jó földbe, sok víz mellé ültették
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el, hogy ágakat hajtson és gyümölcsöt
teremjen, hogy legyen jeles szőlőtő.
9 Mondd: Így szól az Úr ISTEN: Vajon jó szerencsés lesz-e? Vajon gyökereit nem szaggatja-e ki, és gyümölcsét
nem vágja-e le, hogy elszáradjon, hajtásának minden ága elszáradjon; de
nem erős karral és sok néppel tépi ki
azt gyökerestől.
10 És íme elplántáltatott, jó szerencsés
lesz-e? Vagy ha a napkeleti szél éri őt,
nem szárad-e el teljesen, ültetésének
ágyában nem szárad-e el?
11 És az ÚR szava jött hozzám, ezt
mondva:
12 Mondd az engedetlen háznak: Vagy
nem értettétek mi ez? Mondd: Íme eljött a babiloni király Jeruzsálembe, és
fogta királyát és fejedelmeit és elvitte
őket magához Babilonba.
13 És vett a királyi magból, és szövetséget szerzett vele, és megeskette őt,
de a föld erőseit elvitte,
14 Hogy alacsony királyság legyen,
hogy fel ne emelkedjen, hanem szövetségét megőrizze, hogy ez megálljon.
15 De elszakadt tőle, követeit Egyiptomba bocsátva, hogy adjon neki lovakat és sok népet. Vajon jó szerencsés
lesz-e? Vajon megszabadítja-e magát
aki ezeket cselekszi? aki megszegte a
szövetséget, megszabadul-e?
16 Élek én, ezt mondja az Úr ISTEN,
ha annak a királynak lakóhelyén, Babilonban meg nem hal, aki őt királlyá
tette, akinek tett esküjét megvetette, és
akivel kötött szövetségét felbontotta.
17 És a fáraó nagy haddal és nagy sokasággal semmit sem tehet neki a háborúban, mikor sáncot töltenek és tornyot építenek sok lélek kiirtására.
18 Megvetette az esküt, hogy megszegje a szövetséget, pedig kezet adott
rá, és mégis megcselekedte mindezeket: ezért nem fog megszabadulni!
19 Azért így szól az Úr ISTEN: Élek
én, hogy eskümet melyet megvetett, és
szövetségemet melyet megszegett, fejéhez verem.
20 És kiterjesztem ellene hálómat, és
megfogja varsám, és elviszem őt Babilonba, és ott törvénykezem vele gonoszságáért, amellyel ellenem járt.
21 És minden menekültje minden seregéből fegyver miatt hullik el, és a
megmaradtak szétszélednek minden-

felé, és megtudjátok, hogy én, az ÚR
beszéltem.
22 Így szól az Úr ISTEN: És én veszek
annak a magas cédrusnak tetejéből és
elültetem, felső ágaiból egy gyönge
ágat szegek le, és elplántálom én magas és fölemelt hegyen.
23 Izrael magasságos hegyén plántálom őt, és ágat nevel, és gyümölcsöt
terem, és nagyságos cédrussá növekedik, hogy lakjanak alatta, mindenféle
szárnyas madarak, ágainak árnyékában fognak lakni.
24 És megismeri a mező minden fája,
hogy én, az ÚR tettem a magas fát
alacsonnyá, az alacsony fát magassá;
megszárítottam a zöldellő fát, és zölddé tettem az aszott fát. Én, az ÚR szóltam és megcselekedtem.

18

Mindenkinek a saját bűnei terhét
kell viselni. A megtérés üdvösséget
ígér. Az igazat, aki az igaz útról eltér, halállal fenyegeti, a megtérőhöz kegyelmes az
Isten.

1 És az ÚR szava jött hozzám, ezt
mondva:
2 Mi dolog, hogy ezt a közmondást
szoktátok mondani Izrael földjén, ezt
mondva: Az atyák ettek egrest, és a
fiak foga vásott bele?
3 Élek én, ezt mondja az Úr ISTEN,
nem lesz többé helye köztetek ennek a
közmondásnak Izraelben.
4 Íme minden lélek enyém, úgy az
atyának lelke, mint a fiúnak lelke
enyém; amely lélek vétkezik, annak
kell meghalnia!
5 És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
6 Ha a hegyeken nem evett, és szemeit nem emelte föl Izrael házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg
nem fertőzte, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledett;
7 És senkit nem nyomorgatott, az
adósnak visszaadta a zálogot, másét
erővel nem vette el, az éhezőnek kenyerét adta és a meztelent ruhával befedte;
8 Uzsorára nem ad, kamatot nem vesz,
megvonja kezét az álnokságtól, igaz
ítéletet tesz a felek közt;
9 Az én parancsolataimban jár és megőrzi törvényeimet, hogy igazságot
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cselekedjen; ez az igaz, ő élve él, ezt
mondja az Úr ISTEN.
10 És ha erőszakos fiút nemz aki vért
ont, és csak egyet is cselekszik azokból;
11 Mindezeket pedig nem cselekedte;
hanem a hegyeken evett, és felebarátja feleségét megfertőzte;
12 A szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragadományokat ragadozott,
zálogot vissza nem adott, és a bálványokra emelte szemeit, utálatosságot
cselekedett;
13 Uzsorára adott és kamatot vett: és
az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket
az utálatosságokat cselekedte, halállal
haljon meg, az ő vére legyen rajta!
14 És íme ha fiút nemz, és ez látja atyja minden vétkét melyeket cselekszik,
látja, de nem cselekszik azok szerint:
15 A hegyeken nem eszik, és szemeit nem emeli fel Izrael házának bálványaira, felebarátja feleségét meg nem
fertőzi,
16 És senkit sem nyomorgat, zálogot
nem vesz, ragadományt nem ragadoz,
kenyerét az éhezőnek adja és a meztelent ruhával befedi;
17 A szegénytől nem vonja meg kezét,
uzsorát és kamatot nem vesz, ítéleteimet cselekszi, parancsolataimban jár:
az ilyen nem hal meg atyja vétkéért,
hanem élve él.
18 Atyja, mert nyomorgatást követett
el, atyjafiáét erővel elvette, és ami nem
jó, azt cselekedte népe között: íme,
meghal a maga vétkéért.
19 És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje
a fiú az apa vétkét? Ám a fiú, ítéletet és
igazságot cselekedett, minden parancsolataimat megtartotta és cselekedte
azokat: élve él.
20 Amely lélek vétkezik, annak kell
meghalnia; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az
igazon legyen az ő igazsága, és a hitetlenen az ő hitetlensége.
21 És ha a hitetlen megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik:
élve él, és meg nem hal.
22 Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, nem lesz emlékezés: az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.
23 Hát kívánva kívánom én a hitetlen
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halálát? ezt mondja az Úr ISTEN! nem
inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?
24 És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint cselekszik, melyeket a hitetlen cselekedett, éljen-e?
Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyel vétkezett, ezekért kell
meghalnia.
25 És azt mondjátok: Nem igazságos
az Úr útja! Óh, halljátok meg, Izrael
háza: az én utam nem igazságos? nem
inkább a ti útjaitok nem igazságosak?
26 Ha elhajol az igaz az ő igazságától és gonoszságot cselekszik, és amiatt meghal: gonoszsága miatt hal meg,
melyet cselekedett.
27 És ha a hitetlen megtér az ő hitetlenségétől, melyet cselekedett, és ítéletet és igazságot cselekszik: ez az ő lelkét életben megtartja.
28 Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett:
élve él, meg nem hal.
29 És azt mondja Izrael háza: Nem
igazságos az Úr útja! Az én útjaim nem
igazságosak, Izrael háza? nem inkább a
ti útjaitok nem igazságosak?
30 Ezért mindegyikőtöket az ő útjai
szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja
az Úr ISTEN. Térjetek meg és forduljatok el minden álnokságaitoktól, és gonoszságotok nem lesz romlásotokra.
31 Vessétek el magatoktól minden álnokságotokat, melyekkel vétkeztetek,
és szerezzetek magatoknak új szívet és
új szellemet! Miért halnátok meg, óh
Izrael háza!?
32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr ISTEN:
Térjetek meg azért és éljetek!
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Az oroszlánkölykökön és az oroszlánokon példázza Joákház és Jojákim
fogságát.
1 Te pedig kezdj gyászéneket Izrael fejedelmeiről.
2 És mondd: Mi volt anyád? Nőstény
oroszlán: oroszlánok közt feküdt, fiatal oroszlánok között nevelte fel kölykeit.
3 És fölnevelt egyet kölykei közül: fia-
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tal oroszlánná lett és megtanult ragadományt hordani, embereket megenni.
4 És meghallották ezt róla a népek:
megfogták vermükben, és elvitték őt
láncokon Egyiptom földjére.
5 És mikor látta a te anyád, hogy késik, hogy odaveszett reménysége, vett
egyet kölykei közül, ezt tette fiatal
oroszlánná.
6 És ez járt az oroszlánok között, fiatal
oroszlánná lett és megtanult ragadományt hordani, embereket enni.
7 És gonoszul élt azok özvegyeivel, és
lerontotta palotáikat, és városaikat elpusztította, és ordítása hangjától pusztán maradt a föld és minden ami benne volt.
8 És rákészültek a pogányok körös-körül a tartományokból és kiterítették rá
hálójukat, vermükben megfogták;
9 És ketrecbe vetették őt láncokon, és
elvitték őt Babilon királyához, várakba
vitték el őt, hogy többé ne hallatsszon
szava Izrael hegyein.
10 Anyád a te nyugalmadban olyan
volt mint a víz mellé ültetett szőlőtő,
gyümölccsel és vesszővel bővelkedett
a sok víztől.
11 És neki erős vesszői voltak, az uralkodók pálcáival együtt, és nagy volt
magassága a sűrűség között, és kilátszott magasságával és vesszői sokaságával.
12 De kiszaggattatott Isten haragja által, a földre vettetett, és a napkeleti
szél elszárította gyümölcsét: letörettek
és elszáradtak erős ágai, tűz emésztette meg azokat.
13 És most a pusztában plántáltatott,
száraz és szomjas földön.
14 És tűz jött ki ágai egyik vesszejéből,
megemésztette gyümölcsét, és nincs
többé rajta erős vessző, nincs pálca az
uralkodásra! Siralom ez, és siralomra lesz.
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Az Isten nem akar feleletet adni a
kérdezősködőknek, a hálátlanságért,
amelyet itt a szemükre is vet. Ígéri a nép
kiszabadulását a fogságból. Az erdő meggyújtásán példázza Jeruzsálem veszedelmét, melyben jók és gonoszok vannak,
mint az erdőben a friss és megrohadt fa.

1
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1 És a hetedik esztendőben, az ötödik
hónap tizedikén: férfiak jöttek Izrael

vénei közül megkérdezni az URat, és
leültek előttem.
2 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
3 Ember fia! beszélj Izrael véneivel, és
mondd nekik: Így szól az Úr ISTEN:
Nemde engem jöttetek megkérdezni? Élek én, hogy nem engedem, hogy
megkérdezzetek engem, ezt mondja az
Úr ISTEN.
4 Ügyüket forgatnád-e, vagy ügyüket
felvennéd-e, embernek fia? add tudtukra atyáik utálatosságait!
5 És mondd nekik: Így szól az Úr ISTEN: Azon a napon, melyen elválasztottam Izraelt, és fölemeltem kezemet
a Jákob háza magvának, és megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és kezem fölemeltem nekik, ezt
mondva: Én vagyok az ÚR, a ti Istenetek!
6 Azon a napon felemeltem kezem
nekik, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről a földre, amelyet kinéztem nekik, amely tejjel és mézzel folyó,
ékessége az minden tartománynak;
7 És mondtam nekik: Ki-ki vesse el az
ő szemei utálatosságait, és Egyiptom
bálványaival meg ne fertőzzétek magatokat, én vagyok a ti URatok Istenetek!
8 De fellázadtak ellenem, és nem akartak rám hallgatni. Senki nem vetette
el az ő szeme utálatosságait, és Egyiptom bálványait nem hagyta el. Mondtam azért, hogy kiöntöm rájuk búsulásomat, teljessé teszem rajtuk haragomat Egyiptom földjének közepén.
9 De az én nevemért cselekedtem,
hogy az meg ne gyaláztasson a pogányok szemei előtt, akik közt ők voltak, akiknek szemei előtt megismertettem magam velük, hogy kihozom őket
Egyiptom földjéről.
10 És kihoztam őket Egyiptom földjéről, és a pusztába hoztam őket.
11 És parancsolataimat adtam nekik,
és kijelentettem nekik törvényeimet,
melyeket az ember ha cselekszik, él
azok által.
12 És szombatjaimat is nekik adtam,
hogy legyenek jegyül köztem és köztük, hogy megtudják, hogy én vagyok
az ÚR, az ő megszentelőjük.
13 De fellázadt ellenem Izrael háza a
pusztában, nem jártak az én parancso807
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lataimban és törvényeimet megvetették, amelyeket az ember ha cselekszik,
él azok által; és az én szombatjaimat
igen megfertőzték. Mondtam azért,
hogy kiöntöm rájuk haragomat a pusztában, hogy elveszítsem őket.
14 De az én nevemért cselekedtem,
hogy meg ne gyalázzák a pogányok
előtt, akiknek szeme láttára kihoztam
őket.
15 És föl is emeltem az én kezemet nekik a pusztában, hogy nem viszem
be őket a földre, melyet adtam nekik,
mely tejjel és mézzel folyó, ékessége az
minden tartománynak;
16 Mivelhogy törvényeimet megvetették és parancsolataimban nem jártak,
és szombatjaimat megfertőzték, mert
bálványaik után járt szívük:
17 Szemem mégis kedvezett nekik,
hogy el ne veszítsem őket, és nem vetettem nekik véget a pusztában.
18 És mondtam fiaiknak a pusztában:
Atyáitok parancsaiban ne járjatok, és
az ő törvényeiket meg ne tartsátok, és
bálványaikkal meg ne fertőzzétek magatokat.
19 Én vagyok a ti URatok, Istenetek: az
én parancsolataimban járjatok, az én
törvényeimet tartsátok meg, és azokat
cselekedjétek.
20 És az én szombatjaimat szenteljétek
meg, hogy legyenek jegyül köztem és
köztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok a ti URatok Istenetek.
21 De fellázadtak ellenem a fiak, nem
jártak parancsolataimban, és törvényeimet nem tartották meg, hogy azokat cselekedjék, amelyeket az ember
ha cselekszik, él azok által; szombatjaimat megfertőzték; mondtam azért,
hogy kiöntöm rájuk búsulásomat, teljessé teszem rajtuk haragomat a pusztában.
22 De visszavontam kezemet, és az én
nevemért cselekedtem, hogy meg ne
gyalázzák a pogányok előtt, akiknek
szeme láttára kihoztam őket.
23 Föl is emeltem kezemet nekik a
pusztában, hogy elszélesztem őket a
pogányok közé, és szétszórom őket a
tartományokba;
24 Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték, és parancsolataimat megvetették, és szombatjaimat megfertőzték, és
atyáik bálványai után voltak szemeik.
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25 És én is adtam nekik nem jó parancsolatokat és törvényeket, amelyek által ne éljenek.
26 És megfertőztem őket ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet, hogy elpusztítsam őket,
hogy megtudják, hogy én vagyok az
ÚR.
27 Azért szólj Izrael házának, embernek fia, és mondd nekik: Így szól az Úr
ISTEN: Még ebben is gyalázattal illettek engem a ti atyáitok, mikor elszakadva vétkeztek ellenem:
28 Mikor bevittem őket a földre, amelyért fölemeltem kezemet, hogy azt nekik adom, megtekintettek minden magas halmot és minden sűrű ágú fát, és
ott áldozták az ő áldozataikat, és ott
adták haragra ingerlő ajándékaikat, és
oda tették kedvelt illatukat, és oda öntötték italáldozataikat.
29 És mondtam nekik: Micsoda ez a
magaslat, ahová ti gyülekeztek? És
Bámának nevezik mind e mai napig.
30 Ezért mondd Izrael házának: Így
szól az Úr ISTEN: Nemde a ti atyáitok
módjára fertőzitek meg magatokat, és
az ő utálatosságaik szerint paráználkodtok?
31 És ajándékaitok vitelével, mikor átviszitek fiaitokat a tűzön, megfertőztetitek magatokat minden bálványaitok előtt mind e mai napig, és én engedjem, hogy megkérdezzetek engem,
Izrael háza? Élek én, ezt mondja az
Úr ISTEN, hogy nem engedem, hogy
megkérdezzetek engem!
32 És ami lelketekben támadt, semmiképpen sem lesz meg, hogy azt mondjátok: Olyanok leszünk, mint a pogányok, mint a tartományok nemzetségei, szolgálva fának és kőnek.
33 Élek én, ezt mondja az Úr ISTEN,
hogy erős kézzel és kinyújtott karral
és kiontott búsulással uralkodom rajtatok.
34 És kiviszlek titeket a népek közül,
és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyekbe elszéledtetek, erős
kézzel és kinyújtott karral és kiontott
búsulással;
35 És a népek pusztájára vezetlek titeket, ahol szemtől szembe törvénykezem veletek.
36 Ahogy atyáitokkal törvénykeztem
Egyiptom földjének pusztájában; úgy
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törvénykezem veletek, ezt mondja az
Úr ISTEN.
37 És átviszlek titeket a vessző alatt, és
a szövetség kötelébe hozlak titeket.
38 És kitisztítom közületek a lázadókat, és az ellenem támadókat, és kihozom őket a földről, melyen jövevények
voltak, de Izrael földjére nem fognak
bemenni, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az ÚR!
39 Ti pedig Izrael háza, azt mondja az
Úr ISTEN, mindegyikőtök járjon az ő
bálványai után és szolgáljon azoknak;
miután nem hallgattok rám, és az én
szent nevemet többé meg nem fertőzitek ajándékaitokkal és bálványaitokkal.
40 Mert az én szent hegyemen, Izrael magas hegyén, ezt mondja az Úr
ISTEN, ott fog nekem szolgálni Izrael egész háza együtt azon a földön, ott
kedvelem őket, ott kívánom meg áldozataitokat és ajándékaitok első zsengéjét mindenben amit nekem szenteltek.
41 Kedves illatban kedvellek titeket,
mikor kihozlak titeket a népek közül és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyeken elszéledtetek,
és megszenteltetem bennetek a pogányok szemei előtt.
42 És megtudjátok, hogy én vagyok az
ÚR, mikor beviszlek titeket Izrael földjére, arra a földre, melyért fölemeltem
kezemet, hogy atyáitoknak adom azt.
43 És ott megemlékeztek útjaitokról,
és minden cselekedeteitekről amelyekkel megfertőztétek magatokat, és méltóknak ítélitek magatokat, hogy kivágattassatok minden gonoszságotokért
melyeket cselekedtetek.
44 És megtudjátok, hogy én vagyok az
ÚR, mikor cselekszem veletek az én
nevemért, és nem a ti gonosz útjaitok
és romlott cselekedeteitek szerint, óh
Izrael háza, ezt mondja az Úr ISTEN!
45 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
46 Ember fia! fordítsd arcodat délre, és
szólj dél felé és prófétálj a déli mező erdeje ellen!
47 És mondd a dél erdejének: Halld
meg az ÚR beszédét, így szól az Úr
ISTEN: Íme én tüzet gyújtok benned,
hogy megemésszen benned minden
zöldellő és minden aszú fát. El nem al-

szik a lángoló láng, és megég amiatt
minden arc déltől északig.
48 És meglátja minden hústest, hogy
én, az ÚR gyújtottam meg azt, mert
nem alszik el.
49 És mondtam: Ah, ah, Uram ISTEN!
ezek azt mondják nekem: Hát nem példabeszédekben beszél ez?
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Fegyverrel fenyegeti Jeruzsálemet.
A babiloni király a hadával készülődik és azon gondolkodik, hogy először Jeruzsálemre vagy az ammonitákra menjen. Isten úgy igazgatja a Ő prófétáit, hogy először Jeruzsálemre menjen a babiloni király. Sedékiás király meggyalázása. Az
ammoniták romlása.

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! fordítsd arcodat Jeruzsálem felé, és csepegj a szent helyekre, és
prófétálj Izrael földje ellen!
3 És mondd Izrael földjének: Így szól
az ÚR: Íme én rád megyek, és kivonom
kardomat hüvelyéből, és kivágok belőled igazat és hitetlent.
4 Azért hogy kivágjak belőled igazat
és hitetlent, azért megy ki kardom hüvelyéből minden hústest ellen délről
északig.
5 És megérti minden hústest, hogy én,
az ÚR vontam ki kardomat hüvelyéből, mert többé nem tér vissza bele.
6 És te, ember fia, nyögj! Derekad fájdalmában keserűséggel nyögj szemük
láttára.
7 És lesz, mikor mondják neked: Miért
nyögsz te? ezt mondd: A hírért, mert
jön: és elolvad minden szív és elerőtlenedik minden kéz és elcsügged minden szellem és minden térd elolvad
mint a víz. Íme, beteljesedik és meglesz, ezt mondja az Úr ISTEN.
8 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
9 Ember fia! prófétálj és mondd: Ezt
mondta az ÚR: Mondd: fegyver, fegyver! megélesített és meg is fényesített!
10 Hogy áldozatokat öljön, megélesíttetett, hogy fényes legyen, megtisztíttatott. Vagy örüljünk, holott az én fiam
vesszeje ez, mely minden fát megutál?
11 És megfényesítésre adta azt, hogy
marokba fogják; megélesíttetett az a
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kard és megfényesíttetett, hogy az ölő
kezébe adják.
12 Kiálts és jajgass, ember fia! mert ez
az én népemen lesz és Izrael minden
fejedelmein: ettől a fegyvertől való rettegés lesz az én népemen, ezért üss
combodra.
13 Mivelhogy próba ez, mit használ az? Vagy a kard, mely senkinek
nem kedvez, nem volna-e vessző? ezt
mondja az Úr ISTEN!
14 Te pedig ember fia, prófétálj és
csapd össze tenyeredet, mert háromszor jön a kard; az öldöklő kard, a
megöletett fejedelmek kardja, mely az
ő titkos házaikat is bejárja.
15 Hogy elolvadjon a szív és sokan elhulljanak: minden kapujukban rájuk
vetem a kard villámlását, hisz villámlásra készült, öldöklésre kifényesíttetett!
16 Menj el, tarts jobbra, tarts balra,
amerre tekinteted irányítva van.
17 Én is összecsapom tenyeremet, és
megnyugtatom haragomat. Én, az ÚR
szóltam.
18 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
19 És te, ember fia, csinálj magadnak
két utat, amelyen a babiloni király
kardja jöjjön; egy földről jöjjön ki mind
a kettő, és válaszd el egyiket a két út
fejénél, a városba vezető utat válaszd.
20 Utat csinálj, hogy jöjjön a kard
az Ammon fiainak Rabbájára, aztán
Júdára, a körülkerített Jeruzsálemre.
21 Mert megáll a babiloni király az
utak kezdetén, a két út fejénél, hogy
jövendőt láttasson; megrázza a nyilakat, megkérdezi a Teráfimot, megnézi a májat.
22 Jobbjába adta a jövendölés Jeruzsálemet, hogy állítson hadnagyokat,
akik öldöklésre nyitják szájukat, hogy
felemeljék szavukat nagy kiáltással,
hogy faltörő kosokat állítsanak a kapuk ellen, hogy sáncot töltsenek, tornyot építsenek.
23 De ez hamis jövendölésnek látszik
nekik, mivel esküt tettek nekik, és a jövendőmondás eszükbe juttatja az álnokságot, amely miatt beveszik.
24 Ezért ezt mondja az Úr ISTEN: Mivelhogy emlékeztettek vétkeitekre, és
nyilvánvalókká lesznek gonoszságaitok, hogy meglátszanak bűneitek min810

den cselekedeteitekben; mivel eszembe juttok, kézzel megfogattok.
25 És te, Izrael hamis és hitetlen fejedelme, akinek napja és ideje eljött,
hogy vége legyen álnokságodnak.
26 Így szól az Úr ISTEN: Elveszem a
királyi süveget és a koronát, és nem
marad ugyanaz: az alázatost felemelem, és a kevélyt megalázom!
27 Elfordítom, elfordítom, elfordítom
azt; ez sem lesz többé, mindaddig míg
el nem jön az, akié az ítélet, és neki
adom azt!
28 És te, ember fia, prófétálj és mondd:
Ezt mondja az Úr ISTEN Ammon fiairól és gyalázkodásukról, és mondd: A
fegyver, a fegyver kivonatott öldöklésre, megtisztíttatott, hogy emésszen fényességével;
29 De mivel hiábavalóságot látnak felőled, hazugságot jövendölnek, hogy a
megölt gonoszok nyakára adjanak téged, akiknek eljött napjuk, az álnokságuk végének idején:
30 Visszategyem-e a fegyvert hüvelyébe; a helyen melyen teremtettél, származásod földjén ítéllek meg téged.
31 És kiontom rád haragomat, búsulásom tüzét fújom rád, és goromba férfiak kezébe adlak téged elveszteni, akik
mesterek.
32 A tűz eledele leszel, véredet benyeli a föld, nem jössz többé emlékezetbe,
mert én, az ÚR szóltam.
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A jeruzsálembeliek kegyetlensége és
sokféle nagy vétke.

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 És te, ember fia, ítélni akarsz? meg
akarod ítélni a vérontó várost? add
tudtára minden utálatosságait,
3 És mondd: Így szólt az Úr ISTEN: Te
város, aki közepén vért ont, hogy eljöjjön ideje, és bálványokat csinált magának önmaga megfertőzésére;
4 Véred miatt, amelyet ontottál, lettél bűnös, és bálványaiddal, amelyeket csináltál, fertőzted meg magad, és
közelebb hoztad napjaidat, és eljutottál esztendeidig, azért a pogányoknak
adlak gyalázatul, és csúfolásul minden
tartománynak.
5 Akik közel és távol vannak tőled,
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megcsúfolnak téged, te fertőzött nevű,
sok háborúságú!
6 Íme Izrael fejedelmei, ki-ki az ő tehetsége szerint azon volt benned, hogy
vért ontsanak.
7 Apát és anyát megutáltak benned, a
jövevényen nyomorgatást cselekedtek
közötted, árvát és özvegyet sanyargattak benned.
8 Ami nekem szenteltetett, megutáltad, és szombatjaimat megfertőzted.
9 Rágalmazók voltak benned, hogy
vért ontsanak, és a hegyeken ettek
benned, utálatosságot cselekedtek közepeden.
10 Az atya szemérmét föltakarták benned, a havi vér miatt tisztátalant erőszakolták benned.
11 Egyik felebarátjának feleségével
cselekedett utálatosságot, a másik meg
menyét fertőzte meg utálatosságban,
és volt aki húgát, atyjának lányát erőszakolta benned.
12 Ajándékokat vettek fel benned a
vérontásra, uzsorát és kamatot szedtél,
és nyerészkedtél felebarátaidon csalárdsággal, és rólam elfelejtkeztél, ezt
mondja az Úr ISTEN.
13 És íme, összecsapom tenyeremet
telhetetlenségeden amelyet cselekedtél, és a vérontásokon amelyek benned lettek.
14 Vajon megállhat-e szíved, vagy erősek lesznek-e kezeid azokban a napokban, mikor én számolok veled? Én, az
ÚR, szóltam és meg is cselekszem.
15 És eloszlatlak téged a pogányok
közé, és szétszórlak a tartományokba,
és véget vetek tisztátalanságodnak.
16 És te leszel a magadnak hagyott
örökség a pogányok szeme láttára, és
megtudod, hogy én vagyok az ÚR.
17 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
18 Ember fia! Izrael háza salakká lett
nekem: egészen réz, ón, vas és ólom a
kemence közepén; ezüstsalakká lettek:
19 Ezért így szól az Úr ISTEN. Mivelhogy mindnyájan salakká lettetek,
azért íme egybegyűjtelek titeket Jeruzsálem közepébe,
20 Ahogy egybe szoktak gyűjteni
ezüstöt, rezet, vasat, ólmot és ónt a kemence közepébe, hogy tüzet gerjesszenek rá a megolvasztásra; így gyűjtelek

egybe búsulásomban és haragomban,
és bevetlek és megolvasztalak titeket.
21 És egybegyűjtelek titeket, és rátok
fújom búsulásom tüzét, hogy megolvadjatok benne.
22 Ahogy megolvad az ezüst a kemence közepében, úgy olvadtok meg benne, és megtudjátok, hogy én, az ÚR öntöttem ki rátok haragomat.
23 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
24 Ember fia! mondd neki: Te nem
vagy tiszta föld, sem esővel meg nem
öntöztettél a búsulás idején.
25 Összeesküvők az ő prófétái közepén; olyanok, mint az ordító oroszlán,
mely ragadományt ragad: benyelték a
lelkeket, kincset és drágaságot elvettek, özvegyeit megsokasították benne.
26 Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőzték ami nekem szenteltetett! nem tettek különbséget a
szent és a közönséges között, nem tettek válogatást a tisztátalan és tiszta között, és az én szombatjaimtól elrejtették szemeiket, és megszentségteleníttettem közöttük.
27 Elöljárói az ő közepén mint ragadozó farkasok: készek vért ontani, a lelkeket elveszteni, hogy nyereséget szerezzenek.
28 És prófétái mázolnak nekik mázzal: hiábavalóságot látnak és hazugságot jövendölnek nekik, ezt mondva: Így szól az Úr ISTEN! holott az ÚR
nem beszélt.
29 A föld népét hamisan nyomorgatták, ragadományt ragadoztak, a szűkölködőt és szegényt sanyargatták, és
a jövevényt törvénytelenül nyomorgatták.
30 És kerestem közülük valakit, aki a
sövényt felépítené, és a törésen elém
állna a földért, hogy el ne pusztítsam
azt: de senkit nem találtam.
31 Ezért kiontom rájuk haragomat,
megemésztem őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verem, azt mondja az Úr ISTEN.
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Oholá és Oholibá, a két parázna as�szony neve alatt panaszkodik az Isten Samária és Jeruzsálem paráznaságairól, azaz a bálványimádásról. Összehasonlítva szemtelenebbnek mondja Jeruzsálem paráznaságát, mint Samáriáét. Prófé811
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tál Jeruzsálem elpusztulásáról. Mind a két csomós süvegeket fejükön, tekinteparázna asszony fertelmességét és vesztét tük mint fejedelmeké, és hasonlók a
megmondja.
babilonbeliekhez, akiknek szülőföldje Káldea;
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt 16 És fölgerjedt hozzájuk szemei nézésében, és követeket bocsátott hozzájuk
mondva:
2 Ember fia! Volt két asszony, egy Káldeába.
17 És eljöttek hozzá Bábel fiai a szereanyának lányai.
3 És Egyiptomban paráználkodtak, if- lem ágyasházába, és megfertőzték őt
júságukban paráználkodtak; ott szo- paráznaságukkal, úgyhogy tisztátalan
rongatták emlőjüket, ott rontották meg lett miattuk: és ekkor lelke eltávozott
tőlük.
szüzességük kebleit.
4 És nevük: Oholá a nagyobbik, és 18 És mikor feltakarta paráznaságait és
húga Oholibá; és enyéim lettek, és fi- feltakarta szemérmét: azért eltávozott
akat és lányokat szültek. Ami pedig a az én lelkem tőle, mint az ő nővérétől
nevüket illeti: Samária az Oholá és Je- eltávozott lelkem.
19 És megsokasította paráznaságait,
ruzsálem az Oholibá.
5 És paráználkodott Oholá oldala- megemlékezve ifjúsága napjairól, mimon, és fölgerjedt szeretőihez, a közeli kor Egyiptom földjén paráználkodott;
20 És fölgerjedt azok szeretőihez, akikasszírabeliekhez.
6 Akik viola színű selyembe öltöz- nek hústeste olyan mint a szamarak
tek, helytartók és fejedelmek, kívána- hústeste, és folyásuk mint lovak folyátos ifjak mindnyájan, lovagok, lova- sa.
21 És megemlékeztél ifjúságod fajtakon ülők.
7 És paráználkodott velük, Asszí- lankodásáról, mikor ők, az egyiptomiria válogatott ifjaival, és mindazokkal ak, nyomorgatták kebledet, hogy szoakikhez felgerjedt, minden bálványuk- rongassák ifjúságod emlőit.
22 Ezért Oholibá, így szól az Úr ISTEN:
kal megfertőzte magát.
8 De az egyiptombeliektől való paráz- Íme én feltámasztom ellened szeretőinaságait sem hagyta el, mert vele hál- det, akiktől pedig eltávozott lelked, és
tak ifjúságában, és ők nyomogatták rád hozom őket mindenfelől.
szüzességének kebleit, és kiöntötték rá 23 Babilon fiait és minden káldeabelit,
Pekódot és Soát és Koát, minden
paráznaságukat.
9 Ezért szeretői kezébe adtam őt, asszíriabelit velük, kívánatos ifjaasszíriabeliek kezébe akiket megsze- kat, helytartókat és fejedelmeket, akik
mind jeles vitézek és nevezetesek, és
retett.
10 Azok feltakarták szemérmét, fiait lovagok mindnyájan.
és lányait elvitték, és magát fegyver- 24 És rád jönnek szekerek és kererel ölték meg úgy, hogy híre-neve lett kek tömegével, és népek sokaságával,
az asszonyoknál, és ítéletet cseleked- nagy és kis pajzzsal és sisakkal, körülvesznek téged mindenfelől, és adok
tek rajta.
11 És látta húga Oholibá, és meghalad- nekik hatalmat az ítéletre, és megítélta őt tisztátalan szeretettel, és parázna- nek téged az ő ítéletük szerint.
25 És megmutatom rajtad féltő szerelságaival nővére paráználkodásait.
12 Asszíriabeliekhez fölgerjedt, köze- memet, és kegyetlenül cselekszenek
li helytartókhoz, fejedelmekhez, akik veled: orrodat és füleidet elmetélik, és
teljes szépségben öltöznek, akik lova- maradékod fegyver miatt hullik el; ők
gok, akik lovakon ülők, akik mindnyá- elviszik fiaidat és lányaidat, és maradékodat tűz emészti meg.
jan kívánatos ifjak.
13 És láttam, hogy megfertőztetett: egy 26 És megfosztanak ruháidtól, és elveszik ékességeidet.
az útjuk kettőjüknek.
14 És még szaporította paráznasága- 27 És véget vetek fajtalanságodnak,
it, és látott férfiakat bevésve a falon, a és Egyiptom földjéről való paráznakáldeusok képeit, bevésve vörös fes- ságodnak, és nem emeled föl szemeidet rájuk, és Egyiptomra nem emléketékkel,
15 Akik övet viseltek derekukon, zel többé.
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28 Mert így szól az Úr ISTEN: Íme, én
téged azoknak kezébe adlak akiket
gyűlölsz, azoknak kezébe akiktől eltávozott lelked.
29 És gyűlölettel cselekszenek veled,
és mindent amit kerestél elvesznek tőled, és meztelenül és ruhátlanul hagynak, és nyilvánvaló lesz paráznaságaid szemérme. És fajtalanságod, és paráználkodásaid.
30 Ezeket cselekszem veled, mivelhogy a pogányok után paráználkodtál,
mert megfertőzted magad azok bálványaival.
31 Nővéred útján jártál, azért az ő poharát adom kezedbe.
32 Így szól az Úr ISTEN: Nővéred poharát megiszod, mely mély és széles;
nevetségedre és csúfoltatásodra lesz,
mert sok fér bele.
33 Megtelsz részegséggel és bánattal;
pusztaság és elpusztulás pohara a te
nővéred, Samária pohara!
34 Meg kell innod azt és fenékig hajtanod; és cserepein rágódni fogsz, emlőidet megszaggatod azokon, mert én
szóltam, ezt mondja az Úr ISTEN.
35 Ezért ezt mondja az Úr ISTEN: Mivelhogy elfelejtkeztél rólam és hátad
mögé vetettél engem, te is hordozd fajtalanságodat és paráznaságaidat.
36 És mondta az ÚR nekem: Ember fia!
vagy nem ítéled-e Oholát és Oholibát?
Hirdesd nekik utálatosságaikat.
37 Mert házasságot törtek, és vér van
kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, akiket nekem
szültek, tűzön vitték át azoknak megemésztésre.
38 Sőt ezt is cselekedték velem: megfertőzték az én szenthelyemet azon a
napon, és szombatjaimat megszentségtelenítették.
39 És mikor megölték fiaikat bálványaiknak, bementek az én szenthelyembe
azon a napon, hogy megszentségtelenítsék, és íme így cselekedtek az én házamban.
40 Sőt elküldtek messziről jövő emberekhez, akikhez követség küldetett, és
íme eljöttek akiknek kedvéért megmosakodtál, megkented szemeidet, és fölékesítetted magad ékességgel;
41 És pompás kerevetre ültél, és terített asztal volt az előtt, és arra tetted az
én füstölő szeremet és olajomat;

42 És ott örvendező sokaság zaja lett.
És az emberek sokaságából való férfiakhoz küldtek, sábabeliek hozattak a
pusztából, és ezek karpereceket adtak
a kezeikre, és ékes koronát fejükre.
43 És mondtam annak, aki elaggott
már az ő paráznaságaiban: most már
elfogynak az ő paráználkodásai; de ő
nem tért meg.
44 És bementek hozzá, mint ahogy a
parázna asszonyhoz bemennek; így
mentek be Oholához és Oholibához, e
fajtalan asszonyokhoz.
45 És igaz férfiak ítélik meg őket a házasságtörők és vérontók ítéletével,
mert házasságtörők és vér van kezeiken.
46 Mert így szól az Úr ISTEN: Hozzanak rájuk gyülekezetet, és adják őket
bántalmazásra és ragadományra.
47 És kövezze meg őket a gyülekezet,
és vagdalják össze őket fegyvereikkel,
fiaikat és lányaikat öljék meg, és házaikat tűzzel égessék meg.
48 És megszüntetem a fajtalanságot a
földről, és tanul minden asszony, és
nem cselekszenek a ti fajtalanságotok
szerint.
49 És rátok vetik fajtalanságotokat, és
bálványaitok vétkeit viselitek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr ISTEN.
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A felforrt fazékon példázza Jeruzsálem megégését. Ezékiel meghalt feleségének példája, amit megmagyaráz a próféta.
1 És az ÚR beszéde jött hozzám a kilencedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónapnak tizedikén, ezt
mondva:
2 Ember fia! írd fel magadnak ennek a
napnak nevét, éppen ezt a napot: Babilon királya éppen ezen a napon jött Jeruzsálemre.
3 És mondj példabeszédet az engedetlen házra, és mondd nekik: Ezt mondja
az Úr ISTEN: Tedd föl a fazekat, tedd
föl, és tölts vizet is bele.
4 Gyűjtsd össze a bele való darabokat,
minden jó darabot, combot, lapockát,
válogatott csontokkal töltsd meg.
5 Végy válogatott juhokat, és gyújtsd
meg a csontokat is a fazék alá; forrald
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erősen, főzzétek el a csontokat is benne.
6 Ezért így szól az Úr ISTEN: Jaj a vérontó városnak, a fazéknak, amelynek
rozsdája benne van, és rozsdája nem
ment le róla! Darabról darabra szedd
ki, ami benne van, ne essen sors rá.
7 Mert vérontása ott van közepében,
kopasz sziklára ontotta, nem a földre
öntötte, hogy por fedje be.
8 Hogy felindítsa a haragot a bosszúállásra: az ő vérét magas sziklára vetettem, hogy be ne fedezzék.
9 Azért így szól az Úr ISTEN: Jaj a vérontó városnak! én is nagy máglyát rakok!
10 Bőven rakom a fát, gyújtom a tüzet,
teljesen elfőzöm a húst, ízét megadom,
és csontjai elégnek.
11 És üresen állítom a tüzére, hogy
meghevüljön és elégjen feneke, és
egybeolvadjon benne tisztátalansága,
megemésztődjön rozsdája.
12 Hazugságokkal fárasztotta magát,
és nem ment le róla az ő sok rozsdája,
tűzbe hát rozsdájával!
13 A te tisztátalanságodban van vétked: és mivelhogy tisztogattalak, de
meg nem tisztultál, azért tisztátalanságodból többé meg nem tisztulsz, míg
meg nem nyugtatom haragomat rajtad.
14 Én, az ÚR szóltam; eljött az idő és
megcselekszem, nem hátrálok meg és
nem kedvezek, és meg nem bánom: a
te útjaid és cselekedeteid szerint ítélnek meg téged, ezt mondja az Úr ISTEN.
15 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
16 Ember fia! íme elveszem tőled szemeid gyönyörűségét hirtelen csapással, és ne sirasd, se ne jajgass, se kön�nyed ne hulljon.
17 Fohászkodj csöndesen, halottakért
való sírást ne tégy, fejékességedet kösd
fel, és saruidat vedd lábaidra, és ne fedezd be felső ajkadat, és az emberek
kenyerét ne edd.
18 És reggel szóltam a néphez, és estére meghalt feleségem, és úgy cselekedtem reggel, ahogy meg volt hagyva nekem.
19 És mondta nekem a nép: Nem jelented meg nekünk, mit jelentenek ezek
nekünk, hogy te így cselekszel?
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20 És mondtam nekik: Az ÚR beszéde
volt hozzám, ezt mondva:
21 Mondd meg az Izrael házának: Ezt
mondja az Úr ISTEN: Íme megfertőzöm szenthelyemet, erősségetek kevélységét, szemeitek kívánságát, lelketek kedvességét, és fiaitok és lányaitok akiket hátrahagytatok, fegyver miatt hullanak el.
22 És úgy cselekszetek, ahogy én cselekedtem: felső ajkaitokat be nem fedezitek, és az emberek kenyerét nem
eszitek,
23 És fejékességetek fejeteken, és saruitok lábaitokon lesznek; nem sírtok és
nem jajgattok, hanem megrothadtok
vétkeitekben, és nyögve fohászkodtok
egymáshoz.
24 És Ezékiel jelül lesz nektek: ahogy ő
cselekedett, egészen úgy cselekszetek
ti is, mikor ez eljön; és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr ISTEN.
25 És te, ember fia, bizonyára azon a
napon, mikor elveszem tőlük erősségüket, dicsőségük örömét, szemeik kívánságát és lelkük gyönyörűségét, fiaikat és lányaikat:
26 Azon a napon azért nem jön-e el
hozzád aki megmenekül, hogy hírt
mondjon neked?
27 Azon a napon megnyílik ott a szád
a megmenekült előtt, és szólsz és nem
maradsz tovább néma; és csodajelül leszel nekik, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR.
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Ebben a részben először az
ammoniták ellen prófétál, akik Jeruzsálem bukásán örülnek. Azután Moáb
és Szeir ellen prófétál, majd Idumea és a
filiszteusok ellen.
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! vesd tekintetedet Ammon
fiaira, és prófétálj ellenük.
3 És mondd Ammon fiainak: Halljátok
az Úr ISTEN beszédét! így szól az Úr
ISTEN: Mivelhogy ezt mondod: Haha!
az én szenthelyemre, hogy megfertőztetett; és Izrael földjére, hogy elpusztíttatott; és Júda házára, hogy fogságba mentek:
4 Ezért íme, Kelet fiainak adlak téged
örökségül, és palotáikat elhelyezik
benned, és felállítják benned lakóhe-
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lyeiket, ők eszik meg gyümölcsödet, és
ők isszák meg tejedet.
5 És Rabbát tevék istállójává teszem, és
Ammon fiait nyájak fekvőhelyévé, és
megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!
6 Mert így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy tapsoltál kezeddel és tomboltál
lábaddal, és teljes megvetéssel örülsz
lelkedben Izrael földje felett:
7 Ezért íme kinyújtom rád kezemet,
és ragadományul adlak a pogányoknak, és kiváglak a népek közül és elveszítelek a tartományok közül, eltöröllek, hogy megtudd, hogy én vagyok
az ÚR.
8 Azt mondja az Úr ISTEN: Mivelhogy
Moáb és Szeir ezt mondta: Íme Júda
háza is olyan mint a többi pogányok:
9 Ezért íme megnyitom Moáb oldalát a városok felől, a határain lévő városai felől, az ország ékességét BethHajesimóthot, Baál-Meont és Kirjátaim
felé,
10 Megnyitom Kelet fiainak, Ammon
fiaival együtt adom örökségül, hogy
emlékezetben se legyenek többé Ammon fiai a népek között.
11 Moáb fölött is ítéletet tartok: hogy
megtudják, hogy én vagyok az ÚR.
12 Így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy
Edom kegyetlen bosszúállást cselekedett Júda házán, és vétkezve vétkezett,
hogy bosszút állt rajta,
13 Azért így szól az Úr ISTEN: Kinyújtom a kezemet Edomra, és kivágok belőle embert és barmot, és pusztasággá
teszem őt Temántól fogva, és Dedán
lakói fegyver miatt hullanak el.
14 És bosszúmat állom Edomon népem, Izrael keze által, és az én búsulásom és haragom szerint cselekszenek
Edommal, és megismerik bosszúállásomat, ezt mondja az Úr ISTEN.
15 Így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy
a filiszteusok bosszúból cselekedtek
és kegyetlen bosszút álltak lelkükben
megvetéssel, hogy elveszítsék Izraelt
örök gyűlölettel,
16 Ezért ezt mondja az Úr ISTEN: Íme
kinyújtom kezemet a filiszteusokra, és
kivágom a keréteusokat, és elvesztem
a tenger partján lakók maradékát;
17 És nagy bosszúállásokat cselekszem
rajtuk fenyítő haragomban, hogy megtudják, hogy én vagyok az ÚR, mikor
bosszúmat állom rajtuk.

26

Ezékiel 25. 26.

Prófétál Tírusz elpusztulása felől,
mert ők csúfolták Jeruzsálem pusztulását. A mindenfélével kereskedők álmélkodnak Tírusz romlásán.

1 És a tizenegyedik esztendőben, a hónap elsején, az ÚR beszéde jött hozzám, ezt mondva:
2 Ember fia! mivelhogy ezt mondta
Tírusz Jeruzsálemre: Haha! eltört a népek kapuja, felém fordulva nyitva van;
én megtelek mióta ő elpusztult;
3 Ezért így szól az Úr ISTEN: Tírusz,
íme én rád megyek, és sok nemzetet hozok fel ellened, ahogyan a tenger fölhozza hullámait.
4 És elhányják Tírusz kőfalait és lerontják tornyait, és még porát is levonom róla, és kopasz sziklává teszem
őt.
5 Hálók kivető helye lesz a tenger közepén, mert én szóltam, ezt mondja az
Úr ISTEN, és nemzetek ragadománya
lesz.
6 És lányait, akik a mezőségen vannak, fegyverrel ölik meg, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR.
7 Mert így szól az Úr ISTEN: Íme
Tírusz ellen hozom Nabukodonozort,
Babilon királyát északról, a királyok
királyát; lovakkal, szekerekkel, lovagokkal, sereggel és sok néppel.
8 Lányaidat ott a mezőségen fegyverrel öli meg, és tornyot állít ellened, és
sáncot tölt ellened, és pajzsfedelet emel
ellened.
9 És faltörő kosával ütteti kőfalaidat,
és tornyaidat lerontja fegyvereivel.
10 Lovai sokasága miatt belep téged
poruk; a lovagok, kerekek és szekerek
robogása miatt megrendülnek kőfalaid, mikor bemegy kapuidon, ahogy a
megtört városba szoktak bemenni.
11 Lovainak körmeivel tapodja meg
minden utcádat, népedet fegyverrel
öli meg, és erősséged oszlopai a földre dőlnek.
12 És prédára hányják gazdagságodat,
és elragadozzák áruidat, és letörik kőfalaidat, és gyönyörűséges házaidat lerontják, és köveidet és fáidat, és még
porodat is a víz közepére hányják.
13 És megszüntetem éneklésed hangosságát, és citeráid zengése nem hallatszik többé.
14 És kopasz sziklává teszlek, hálók
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kivető helye leszel, és többé fel nem
építenek, mert én, az ÚR szóltam, ezt
mondja az Úr ISTEN.
15 Így szól az Úr ISTEN Tírusznak: Bizonyára romlásod zuhanásától, mikor
a sebesültek nyögnek, mikor a benned
valók öltön-ölettetnek, nem rendülnek
meg a szigetek?
16 És leszáll királyi székéről a tenger
minden fejedelme, és elvetik köntöseiket, és hímes ruháikat levetik: rettegésekbe öltöznek, a földön ülnek és rettegnek minden szempillantásban, és
elborzadnak miattad.
17 És gyászéneket kezdenek rólad, és
ezt mondják neked: Hogyan vesztél el
te, aki a tengerek között laksz, te híres-neves város, mely hatalmas volt a
tengeren, ő és lakosai, akik félelmükre
voltak minden mellettük lakóknak!
18 Íme, rettegnek a szigetek zuhanásod napján, és kimenésed miatt megrettennek a tengerben való szigetek.
19 Mert azt mondja az Úr ISTEN: Mikor elpusztult várossá teszlek téged,
mint amely városokat nem laknak; mikor a mélység árját felhozom rád, hogy
beborítsanak a sok vizek:
20 Akkor levonszollak téged azokkal
akik sírgödörbe szállnak, a hajdan népéhez, és lakatlak téged a föld mélyében, a hajdan pusztaságaiban, azokkal
együtt akik sírgödörbe szálltak, hogy
többé senki ne lakjon benned. És miután megmutatom dicsőségemet az élők
földjén,
21 Rémségesen cselekszem veled és
nem leszel; és keresni fognak, de többé
örökké meg nem találnak, ezt mondja
az Úr ISTEN.
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A próféta sír Tírusz romlásán és elpusztulásán. Tírusz nagyon gazdag
és különféle kereskedését írja meg. Tírusz
hirtelen romlása.

3
Ezék 28,12;

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Te pedig ember fia, kezdj gyászéneket Tíruszról.
3 És mondd Tírusznak: Aki a tenger
révhelyein laksz, aki a népek között
kereskedik sok sziget felé, így szól az
Úr ISTEN: Óh Tírusz, te ezt mondtad:
Én tökéletes szépségben vagyok.
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4 A tengerek szívében vannak határaid,
építőid tökéletessé tették szépségedet.
5 Senir ciprusaiból építették minden
hajóidat, cédrust hoztak a Libanonról,
hogy árbocfát csináljanak neked.
6 Básán cserfáiból csinálták evezőidet, evezőpadjaidat a Kittim szigeteiről való elefántcsontból csinálták az
asszíriabeliek.
7 Egyiptomi színes selyemből volt kiterjesztett vitorlád, Elisa szigeteiről
való kék és lila selyem volt hajód borítása.
8 Szidon és Arvad lakói voltak evezőseid; a te bölcseid, óh Tírusz, akik benned voltak, azok voltak kormányosaid.
9 Gebal vénei és bölcsei voltak benned,
akik hasadékaidat javítgatták; a tenger
minden hajója és hajósa volt benned,
hogy kereskedésedet űzzék.
10 Perzsák és lidiabeliek és afrikaiak
voltak a seregedben hadakozó férfiak, pajzsot és sisakot függesztettek fel
benned, amik ékessé tettek.
11 Arvad fiai voltak seregeddel kőfalaidon körös-körül, és gamadeusok
voltak tornyaidban; pajzsaikat felfüggesztették kőfalaidon körös-körül,
amik tökéletessé tették szépségedet.
12 Társís volt a te kereskedőtársad, sok
különféle gazdagsága miatt: ezüstöt,
vasat, ónt és ólmot adtak ők áruidért.
13 Jáván, Tubál és Mések, ezek a te kalmárjaid; rabszolgákat és rézedényeket
árultak piacaidon.
14 Tógarma házából lovakat, és lovagokat, és öszvéreket árultak vásárodon.
15 Dedán fiai a te kalmárjaid, sok sziget kereskedése van hatalmad alatt,
elefántcsont-szarukat és ébenfát hoztak neked ajándékba.
16 Szíria volt a te kereskedőtársad vagyonod sokasága miatt; smaragddal,
bársonnyal, hímes ruhákkal, bíborral,
korálokkal és rubinnal, melyeket sokadalmaidban árultak.
17 Júda és Izrael földje voltak a te kalmárjaid; búzát Minnithből, és édes süteményt, és mézet, és olajat, és balzsamot adtak csereáruidért.
18 Damaszkusz a te kereskedőtársad
mesterműveid sokaságában, sok különféle gazdagságod miatt, – Helbon
borával és hófehér gyapjúval.
19 Dán és Jáván Uzálból hordtak árui-

6
Ésa 2,13;

Ezékiel 27. 28.

26
Ezék 17,10;
27
Jel 18,9;

28
Ezék 26,10;
Ezék 26,15;

31
Jer 48,37;

dért kovácsolt vasat, kásiát és jó illatú
nádat, a te vásáraidon.
20 Dedán a te kalmárod, szekerekre
való takarókat.
21 Arábia és Kédár fejedelmei, ők
mindnyájan hatalmad alatt kereskedtek; bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedtek veled.
22 Séba és Raema kalmárai voltak a te
kalmárjaid; mindenféle drága fűszerekkel és mindenféle drágakövekkel
és arannyal kereskedtek közötted.
23 Hárán és Kanne és Eden, Seba
kalmárai, Asszíria és Kilmad mind a te
kereskedőtársad.
24 Ezek a te kalmárjaid mindenféle
árukban, kék és színes ruhákban, és
drága ruháknak kötelekkel egybekötött és cédrusfából csinált szekrényeiben, a te sokadalmadban.
25 Társis hajói hordozták áruidat, és
megteltél, és hatalmasan meggazdagodtál a tengerek között.
26 Nagy vizekre vittek téged a te evezőid, a keleti szél összetört téged a tengerek közepén.
27 Gazdagságod és áruid, kereskedésed, hajósaid és kormányosaid, hasadékaid javítgatói és kereskedésed társai, és minden hadakozó férfijaid akik
benned vannak, és minden benned
való sokaság, beleesnek a tengerek közepébe zuhanásod napján.
28 Kormányosaid kiáltásának hangjára megrendülnek a mezőségek.
29 És mindnyájan kiszállnak hajóikból
akik az evezőt fogják, hajósok és a tenger minden kormányosai a szárazföldre lépnek.
30 És hallatják fölötted hangjukat, és
keservesen kiáltanak, és port hintenek
fejükre, hamuban fetrengenek.
31 És kopaszra nyiratkoznak miattad,
és zsákba öveznek, és keserves sírással
sírnak feletted lelki keserűségben.
32 És gyászéneket kezdenek fölötted
fájdalmukban, és így siratnak téged:
Ki volt olyan, mint Tírusz? amely így
kivágattatott a tenger közepén!
33 Mikor kimentek áruid a tengerekből, sok népet megelégítettél, gazdagságoddal és kereskedésed sokaságával
meggazdagítottad a föld királyait.
34 Amely időben lerontatsz a tengereken a vizek mélységeiben, áruid és
minden benned való sokaság elvész.

35 A szigetek minden lakosai elborzadnak miattad, és királyaik igen megrettennek, arcaik rángatóznak.
36 A népek közt való kereskedők fütyülnek feletted. Rémségessé lettél, és
többé örökké nem leszel!
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Az Úr szava Tírusz királya ellen, az
ő nagy kevélységéért. A próféta sír.
Prófétál Szidon ellen. Isten ígéri, hogy Izrael fiait összegyűjti.

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! mondd Tírusz fejedelmének: Ezt mondja az Úr ISTEN: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt
mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, és
szívedben Istennek állítottad magadat.
3 Lám, bölcsebb vagy te Dánielnél;
Semmi rejtett dolog nincs, amely elrejtetett volna előled!
4 Bölcsességeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, és gyűjtöttél aranyat és ezüstöt kincsesházaidba.
5 Bölcsességed nagy voltával kereskedésed közben megsokasítottad gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved
gazdagságod miatt.
6 Ezért így szól az Úr ISTEN: Mivel
szívedben olyanná tetted magad mintha Isten volnál,
7 Azért íme idegeneket hozok rád, a
nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonják fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen, és megfertőzik fényességedet.
8 A sírgödörbe szállítanak alá, és meghalsz a tengerek közepén megöltek halálával.
9 Vajon mondva mondod-e megölőd
előtt: Isten vagyok én? holott ember
vagy és nem Isten a téged átütő kezében!
10 Körülmetéletlenek halálával halsz
meg, idegenek keze által. Mert én szóltam, ezt mondja az Úr ISTEN.
11 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
12 Ember fia! kezdj gyászéneket Tírusz
királyáról, és mondd neki: Így szól az
Úr ISTEN: Te pecsételed be a mértéket,
teljes bölcsességgel, és tökéletes szépséggel.
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13 Édenben, Isten kertjében voltál;
rakva voltál mindenféle drágakövekkel: sárdiussal, topázzal és jáspissal,
társiskővel és ónixszal, berillussal, zafírral, karbunkulussal és smaragddal,
és arannyal; dobjaid és sípjaid szerszámai benned azon a napon készíttettek
el amelyen teremtettél.
14 Felkent, oltalmazó kérub vagy, mióta kiállítottalak téged; Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál.
15 Tökéletes voltál útjaidban attól a
naptól fogva melyen teremtettél, amíg
álnokság nem találtatott benned.
16 Kereskedésed bősége miatt belsőd
erőszakossággal telt meg és vétkeztél;
azért levetlek téged az Isten hegyéről,
és elveszítelek, te oltalmazó kérub, a
tüzes kövek közül.
17 Szíved felemelkedett szépséged miatt; elvesztetted bölcsességedet fényességedben; a földre vetlek téged, a királyok elé vetlek téged, hogy lássanak
téged.
18 Álnokságaid sokasága miatt, hamis kereskedésed miatt megfertőzted
szent helyeidet; azért tüzet hozok elő
belsődben, mely megemészt téged, és
hamuvá teszlek a földön mindenek
láttára akik rád néznek.
19 Mindnyájan akik ismertek a népek
közt, álmélkodnak rajtad; rettegésükre voltál, és többé örökké nem leszel!
20 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
21 Ember fia! vesd tekintetedet
Szidonra, és prófétálj ellene.
22 És mondd: Így szól az Úr ISTEN:
Íme ellened megyek Szidon, és megdicsőíttetem benned, hogy megtudják,
hogy én vagyok az ÚR, mikor ítéleteket cselekszem benne, és megszentelem magam benne.
23 És döghalált bocsátok rá és vért utcáira, és sebesültek hullnak el benne fegyver miatt, mely mindenfelől rá
jön; hogy megtudják, hogy én vagyok
az ÚR.
24 És ne legyen többé Izrael házának
szúró tövise és fájdalomszerző tüskéje
mindazok között, akik körülöttük vannak, akik megvetik őket, és megtudják,
hogy én vagyok az Úr ISTEN.
25 Így szól az Úr ISTEN: Mikor egybegyűjtöm Izrael házát a népek közül,
akik közé szétszórattak, akkor meg818

szentelem magam bennük a pogányok
szeme láttára, és az ő földjükön laknak, melyet Jákobnak, az én szolgámnak adtam.
26 És bátorsággal laknak azon, és házakat építenek és szőlőket plántálnak,
és bátorsággal laknak, mikor ítéleteket teszek mindazokon akik háborgatták őket körülöttük, hogy megtudják,
hogy én vagyok az ÚR, az ő Istenük.
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Prófétál a fáraó ellen, Egyiptom elpusztulásáról és az egyiptombeliek
szétszórásáról a pogány nép közé. De negyven esztendő múlva, Isten újra visszaállítja a régi állapotába Egyiptomot, ezt ígéri.
Isten, jutalmul Nabukodonozornak ígéri
Egyiptomot, hogy szolgált neki Tírusz ostromlásában és elpusztításában.

1 A tizedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedikén az
ÚR beszéde jött hozzám, ezt mondva:
2 Ember fia! vesd tekintetedet a fáraóra, Egyiptom királyára, és prófétálj ellene és egész Egyiptom ellen.
3 Szólj és mondd: Így szól az Úr ISTEN: Íme ellened megyek fáraó, Egyiptom királya, te nagy sárkány, aki folyói közepén fekszik, aki ezt mondtad:
Enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak.
4 És horgokat vetek szádba, és azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, és kivonlak folyóid közepéből, és folyóid minden
halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez.
5 És kivetlek a pusztába téged és folyóid minden halát; a mező színére esel,
és nem szedetsz egybe és nem gyűjtetsz; a földi vadaknak és az égi madaraknak adlak eledelül.
6 És megtudják mindnyájan Egyiptom
lakói, hogy én vagyok az ÚR. Mivelhogy ők nádpálca voltak Izrael házának;
7 Melyet ha megfognak kezükkel, ös�szetörsz, és felhasítod egész vállukat,
és ha rád támaszkodnak, összeroppansz, és megrázod egész derekukat:
8 Ezért így szól az Úr ISTEN: Íme fegyvert hozok ellened, és kivágok belőled
embert és barmot.
9 És Egyiptom földje pusztasággá és
sivataggá lesz, és megtudják, hogy én
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vagyok az ÚR. Mivelhogy azt mondta:
Enyém a folyó, és én alkottam:
10 Ezért íme ellened megyek, és folyóid ellen, és Egyiptom földjét pusztává
teszem, hogy pusztaság legyen Siéne
tornyától Etiópia határáig.
11 Ne menjen át azon emberi láb, se
barom lába ne menjen át rajta, és ne
lakják negyven esztendeig.
12 És pusztaságra adom Egyiptom
földjét az elpusztult földek között,
és városai az elpusztult városok közt
lesznek pusztaságban negyven esztendeig, és eloszlatom az egyiptomiakat a
nemzetek közé, és szétszórom őket a
tartományokba.
13 Mert így szól az Úr ISTEN: Negyven esztendő múlva egybegyűjtöm
az egyiptomiakat a népek közül, akik
közé szétszórattak.
14 És visszahozom Egyiptom foglyait és visszaviszem őket Pathrós földjére, az ő lakásuk földjére, és ott kicsi királyság lesznek.
15 A többi királyságokhoz képest kicsi
lesz, és nem emeli magát többé a nemzetek fölé; és megkevesbítem őket,
hogy ne uralkodjanak a nemzeteken.
16 És nem lesz többé Izrael házának bizodalma, mely vétekre emlékeztessen
engem, mikor felé hajlanak, és megtudják, hogy én vagyok az Úr ISTEN.
17 És a huszonhetedik esztendőben, az
első hónapban, a hónap elsején, az ÚR
beszéde jött hozzám, ezt mondva:
18 Ember fia! Nabukodonozor, Babilon királya nagy fáradsággal fárasztotta seregét Tírusz ellen: minden fő megkopaszodott és minden váll feltört;
de nem lett neki és seregének jutalma
Tíruszból a fáradságért, amellyel miatta fáradt.
19 Ezért így szól az Úr ISTEN: Íme én
Nabukodonozornak, a babiloni királynak adom Egyiptom földjét, és elviszi
sokaságát, és elragadja ragadományát,
és elprédálja prédáját, és ez lesz jutalma seregének.
20 Fizetésül, amelyért fáradt, Egyiptom földjét adom neki, mert értem cselekedtek, ezt mondja az Úr ISTEN.
21 Azon a napon szarvat sarjasztok Izrael házának, és megnyitom a szád közöttük, és megtudják, hogy én vagyok
az ÚR.
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Ezékiel 29. 30.
Siralmas prófécia Egyiptomról és az
ő főbb városainak romlásáról.

1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! prófétálj és mondd: Így
szól az Úr ISTEN: Jajgassatok! Jaj annak a napnak!
3 Mert közel egy nap és közel az ÚR
napja, felhőnek napja, a pogányok ideje lesz az.
4 És bemegy a fegyver Egyiptomba,
és reszketés lesz Etiópiában, mikor
hullanak a sebesültek Egyiptomban, és
elviszik sokaságát, és elrontatnak fundamentumai.
5 Az etiópok, és a líbiaiak, és a lídiaiak
és az egész gyülevész, és Kúb és a szövetség földjének fiai velük együtt,
fegyver miatt hullanak el.
6 Így szól az ÚR: És elesnek akik
Egyiptomot támogatják, és szálljon
alá erősségének kevélysége: Siéné tornyától fogva fegyver miatt hullanak el
benne, ezt mondja az Úr ISTEN.
7 És elpusztulnak elpusztult tartományok között, és városai elpusztult városok közepén lesznek.
8 És megtudják, hogy én vagyok az
ÚR, mikor tüzet vetek Egyiptomra, és
összetörik minden segítője.
9 Azon a napon hajókon mennek ki
előlem követeim a bátorságban lakó
Etiópia elrémítésére, és rettegés lesz
bennük mint Egyiptom napján, mert
íme, jön!
10 Ezt mondja az Úr ISTEN: És megszüntetem Egyiptom sokaságát Nabukodonozor, babiloni király keze által.
11 Ő és az ő népe vele együtt, a nemzetek legkegyetlenebbjei, elhozatnak a
föld elvesztésére, és kivonják fegyverüket Egyiptom ellen, és betöltik a földet megöltekkel.
12 És a folyóvizeket kiszárasztom, és
eladom a földet gonoszok kezébe, és
elpusztítom a földet és teljességét idegenek keze által, én, az ÚR szóltam.
13 Így szól az Úr ISTEN: És elvesztem
a bálványokat, és megszüntetem a bálványképeket Nófból, és a fejedelmet
Egyiptom földjéről, nem lesz többé, és
félelmet bocsátok Egyiptom földjére.
14 És elpusztítom Pathróst, és tüzet vetek Zoánra, és ítéleteket teszek Nóban.
15 És kiöntöm haragomat Sinre, Egyip819
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tom erősségére, és kivágom a sokaságot Nóból.
16 És tüzet vetek Egyiptomra, kínok
közt vergődik Sin, és Nó szaggattatik, és Nófnak naponkénti háborúságai lesznek.
17 Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt hullanak el, és ők maguk fogságra
mennek.
18 És Tehafneheszben megsötétedik a
nap, mikor ott összetöröm Egyiptom
igáját, és megszűnik benne erejének
kevélysége, őt magát felhő takarja el,
és lányai fogságra mennek.
19 És ítéleteket cselekszem Egyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az
ÚR.
20 És a tizenegyedik esztendőben, az
első hónapban, a hónap hetedikén, az
ÚR beszéde jött hozzám, ezt mondva:
21 Ember fia! A fáraónak, Egyiptom
királyának karját eltörtem, és íme nem
kötötték be, hogy megorvosolják, hogy
körülkötést tegyenek rá, hogy megerősödjön fegyverfogásra.
22 Ezért így szól az Úr ISTEN: Íme a
fáraó ellen megyek, Egyiptom királya
ellen, és eltöröm mind a két karját, azt
amely még erős, és azt amely már eltörött, és elejtetem vele kezéből a fegyvert.
23 És eloszlatom az egyiptombelieket
a nemzetek közé, és szétszórom őket a
tartományokba.
24 És megerősítem Babilon királyának karjait, és az én fegyveremet adom
kezébe, és eltöröm a fáraó karjait, és
nyögni fog előtte mint a megsebesültek szoktak.
25 Megerősítem azért Babilon királyának karjait, a fáraó karjai pedig leesnek, hogy megtudják, hogy én vagyok
az ÚR, mikor fegyveremet adom Babilon királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa Egyiptom földje ellen.
26 És eloszlatom az egyiptomiakat a
nemzetek közé, és szétszórom őket
a tartományokba, hogy megtudják,
hogy én vagyok az ÚR.
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Összehasonlítja a fáraó boldogságát
az asszíriaiak boldogságával. Prófétál azok hasonló vesztéről, ami rájuk vár.

1 És a tizenegyedik esztendőben, a
harmadik hónapban, a hónap elsején,
820

az ÚR szava jött hozzám, ezt mondva:
2 Ember fia! szólj a fáraónak, Egyiptom királyának és az ő sokaságának:
Kihez vagy hasonló a te nagyságodban?
3 Íme Assur cédrus volt a Libanonon,
szép ágakkal és sűrű gallyaival árnyékot tartó és magas, és az ő teteje a sűrű
ágak között.
4 Vizek nevelték naggyá, a mélység
tette magassá, folyói körüljárták ültetése földjét, és folyásait bocsátotta a
mező minden fáira.
5 Ezért lett magasabb növése a mező
minden fájánál: és megsokasultak
ágai, és hosszúra növekedtek gallyai a
sok víztől, melyeket az a mélység kibocsátott.
6 Ágain csinált fészket minden égi madár, és gallyai alatt fialt a mező minden vadja, és árnyékában lakott minden nagy nép.
7 És széppé lett magasságával, hos�szan kiterjedt ágaival, mert gyökere
sok víz mellett volt.
8 A cédrusok nem takarták el őt az Isten kertjében, a ciprusok nem voltak
hasonlók ágaihoz, és a platánoknak
nem voltak olyan gallyai mint neki; Isten kertjében egy fa sem volt hasonló
hozzá az ő szépségében.
9 Széppé tettem őt az ő sok ágaival
úgy, hogy irigykedett rá Éden minden
fája az Isten kertjében.
10 Ezért így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy magasra növekedtél, és felbocsátotta tetejét a sűrű ágak közé, és szíve
felemelkedett az ő magasságában:
11 Azért adtam őt az erős nemzet kezébe, bánjon el vele, hitetlenségéért kiűztem őt.
12 És kivágták őt az idegenek, a nemzetek legkegyetlenebbjei, és elhagyták
őt. A hegyekre és minden völgyekbe
hullottak ágai, és összetörtek gallyai a
föld minden folyásai mellett, és leszállt
árnyékából a föld minden népe, és otthagyták őt.
13 Ledőlt törzsén lakott minden égi
madár, és ágaihoz gyűlt a mező minden vadja;
14 Azért hogy magasra ne növekedjen egy víz mellett való fa se, és föl ne
menjenek a sűrű ágak között, és ne álljanak azok felett mindazok amelyek
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vizet isznak, mert mindnyájan halálra
adattak a föld alá, az emberek fiai közé
akik sírgödörbe szálltak.
15 Így szól az Úr ISTEN: Azon a napon
amelyen a pokolba aláment, siralomra
hoztam és gyászba öltöztettem miatta
a mélységet, és megtartóztattam folyóit, és a sok víz elzáratott, és meggyászoltattam őt a Libanonnal, és a mező
minden fája elepedt miatta.
16 Zuhanásának hangja miatt megreszkettettem a nemzeteket, mikor levetettem őt a pokolba azokkal együtt
akik sírgödörbe szállnak; és vigasztalást vett a mélység országában Éden
minden fája, a Libanon szépsége és
java, minden vízivó.
17 Ezek is alászálltak vele a pokolba
azokhoz akik fegyverrel ölettek meg,
és az ő karja által meghódoltattak, akik
árnyékában nyugodtak a pogányok
között.
18 Kihez vagy hát hasonló dicsőségben és nagyságban Éden fái közt!? Hiszen le fogsz szállíttatni Éden fáival a
mélység országába; körülmetéletlenek
közt fekszel, együtt a fegyverrel megöltekkel. A fáraó ez és minden sokasága, ezt mondja az Úr ISTEN.
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A próféta sír az egyiptomi fáraó halálán és pokolba szállásán. Egyiptom pusztulása a babiloni király által.
Azokról ír, akik a fáraóval együtt szállnak
a pokolba.
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1 És a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején, az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! kezdj gyászéneket a fáraóról, Egyiptom királyáról, és mondd
neki: Hasonlóvá lettél te az oroszlánkölyökhöz a nemzetek között: és olyan
voltál mint a cethal a tengerekben,
mert kijöttél folyóidon és megháborítottad lábaiddal a vizeket, és felzavartad folyóikat.
3 Így szól az Úr ISTEN: Ezért kivetem
rád hálómat sok nép serege által, és kihúznak téged varsámban.
4 És a földön hagylak téged, a mezőség színére vetlek, és rád szállítom az
ég minden madarát, és megelégítem
belőled az egész föld vadait.
5 És húsodat a hegyekre vetem, és be-

töltöm a völgyeket a te dögöd magas rakásával.
6 És megitatom áradásod földjét a te
véreddel egészen a hegyekig, és az árkok megtelnek belőled.
7 És mikor eloltalak, beborítom az egeket, és csillagait besötétítem, a napot
felhőbe borítom, és a hold nem adja az
ő világosságát.
8 Az ég minden világító testét megsötétítem rajtad, és sötétséget bocsátok
földedre, ezt mondja az Úr ISTEN.
9 És haragra indítom sok nép szívét,
mikor rád hozom romlásodat a nemzetek között, a földeken amelyeket
nem ismersz.
10 És azt cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok népek, és királyaik
rémüléssel rémüljenek el miattad, mikor villogtatom fegyveremet előttük,
és remegni fognak minden szempillantásban, ki-ki az ő életéért, zuhanásod napján.
11 Mert így szól az Úr ISTEN: A babiloni király fegyvere jön rád.
12 Óriások fegyvereivel hullatom el
sokaságodat, ők a népek legkegyetlenebbjei mindnyájan; és elpusztítják
Egyiptom kevélységét, és elvész minden sokasága.
13 És elvesztem minden barmát a sok
vizek mellől, és nem zavarja fel azokat
többé ember lába, sem barmok körme
azokat föl nem zavarja.
14 Akkor méllyé teszem azok vizeit, és
folyóikat olajként folyatom, azt mondja az Úr ISTEN,
15 Mikor Egyiptom földjét pusztasággá teszem, és kipusztul a föld teljességéből, mert megverek minden rajta lakót, és megtudják, hogy én vagyok az
ÚR.
16 Gyászének ez, és sírva énekeljék; a
népek lányai sírva énekeljék, Egyiptomról és minden sokaságáról sírva
énekeljék, ezt mondja az Úr ISTEN.
17 És a tizenkettedik esztendőben, a
hónap tizenötödikén, az ÚR beszéde
jött hozzám, ezt mondva:
18 Ember fia! sírj Egyiptom sokaságán,
és vesd alá őt, és a hatalmas nemzetek
lányait a föld alá azokkal akik sírgödörbe szállnak.
19 Mivel szép vagy, szállj alá és feküdj
a körülmetéletlenekkel!
20 A fegyverrel megöltek közt essenek
821
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el! Fegyverre adatott; húzzátok le azért
őt és minden sokaságát!
21 Szólni fognak felőle az óriások hatalmasai a sír közepéből, az ő segítőivel együtt akik alászálltak és fekszenek a körülmetéletlenekkel, akiket
fegyverrel megöltek!
22 Ott van Assur és egész sokasága,
körülötte sírjai, mindnyájan megölettek, akik fegyver miatt hullottak el,
23 Akinek sírjai a sírgödör legmélyén
vannak és sokasága az ő sírja körül
van, mindnyájan megölettek, fegyver
miatt elestek, akik félelmére voltak az
élők földjének.
24 Ott van Elám és egész sokasága az
ő sírja körül, mindnyájan megölettek,
akik fegyver miatt hullottak el, akik
alászálltak körülmetéletlenül a föld
alatt valókhoz, akik félelmére voltak
az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, akik sírgödörbe szálltak.
25 A megöltek között vetettek neki
ágyat minden sokaságával, körülötte
vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megöltek,
mert félelmére voltak az élők földjének, és azok mellett viselik gyalázatukat, akik sírgödörbe szálltak; a megöltek közé vetették őket!
26 Ott van Mések-Tubál és minden sokasága, körülötte vannak ennek sírjai,
mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megöltek, mert félelmére voltak
az élők földjének.
27 És nem fekszenek együtt az óriásokkal, akik elestek a körülmetéletlenek közül, akik hadi szerszámaikkal
szálltak alá a pokolba, és akiknek fegyvereit fejük alá tették, mert az ő vétkük
lett csontjaikon, mert félelmére voltak a
vitézeknek az élők földjén.
28 Te is a körülmetéletlenek közt rontatsz meg, és fekszel a fegyverrel megöltek mellett.
29 Ott van Edom, királyaival és minden fejedelmével, akik erősségükben
vettettek a fegyverrel megöltekhez, ők
a körülmetéletlenekkel fekszenek, és
azokkal akik sírgödörbe szálltak.
30 Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, és minden szidoni, akik alászálltak a megöltekkel, rettenetes voltukban, erősségükben megszégyenülve; és körülmetéletlenül fekszenek a
822

fegyverrel megöltek mellett, és a sírgödörbe szálltak között viselik gyalázatukat.
31 Ezeket látni fogja a fáraó, és megvigasztalódik minden sokasága felől;
fegyverrel öletett meg a fáraó és minden serege, ezt mondja az Úr ISTEN,
32 Mert félelmére adtam őt az élők
földjének; ezért ott vetnek neki ágyat
a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megöltek mellett, a fáraó és minden
sokasága, ezt mondja az Úr ISTEN.
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Az őrálló példájával int minden
prófétát az ő tisztségükben, mind a
népet, hogyan engedelmeskedjenek az intéseknek. Az Isten irgalmas a megtérőkhöz.
Az igaz előbbi igazságai nem használnak,
ha bűnre adja magát, így a megtérő hitetlen bűnei meg lettek bocsátva. Elviszik a
hírt a prófétának, hogy Jeruzsálemet bevette az ellenség. Innen már nagyobb bátorsággal prófétál a nép ellen.
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! szólj néped fiaihoz és
mondd nekik: Mikor fegyvert hozok
valamely földre, és a föld népe egy férfit választ maguk közül, és őt őrállójukká teszik:
3 És ő látja a fegyvert a földre jönni, és
megfújja a trombitát, és meginti a népet;
4 Ha valaki hallja a trombitaszót, de
nem hajlik az intésre, és aztán a fegyver eljön és elveszti őt: az ő vére az ő
fején lesz.
5 Hallotta a trombitaszót, de nem hajlott az intésre, tehát az ő vére őrajta
lesz; és ha hajlott az intésre, megmentette lelkét.
6 Ha pedig az őrálló látja a fegyvert
jönni, és nem fújja meg a trombitát, és
a nép nem kap intést, és eljön a fegyver
és elveszt közülük valamely lelket, ezt
a maga vétke miatt érték utol, de vérét
az őrálló kezéből kérem elő.
7 És te, ember fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz a számból, megintsd őket az én
nevemben.
8 Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te
nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke mi-
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att hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
9 De ha te meginted a hitetlent az ő
útja felől, hogy térjen meg róla, de nem
tért meg útjáról, az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.
10 Te pedig ember fia, mondd Izrael
házának: Így beszéltek, ezt mondva:
Bizony bűneink és vétkeink rajtunk
vannak, és megrothadunk bennük, hogyan éljünk azért?
11 Mondd nekik: Élek én, azt mondja az Úr ISTEN, hogy nem akarom a
hitetlen halálát, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról! hiszen miért halnátok meg, óh Izrael háza!?
12 Te pedig ember fia, szólj néped fiaihoz: Az igaz igazsága nem menti meg
őt azon a napon amelyen vétkezik, és
a hitetlen hitetlensége által el nem esik
azon a napon melyen megtér hitetlenségéből, és az igaz nem élhet az ő igazsága által azon a napon melyen vétkezik.
13 Mikor ezt mondom az igaznak: Élve
élsz; és ő bízva igazságában, gonoszságot cselekszik: semmi igazsága emlékezetbe nem jön, és gonoszsága miatt,
melyet cselekedett, meghal.
14 És ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és ő elfordul bűnétől és
ítéletet és igazságot cselekszik;
15 Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az élet parancsolataiban
jár, többé nem cselekedve gonoszságot: élve él, és meg nem hal.
16 Semmi bűne, mellyel vétkezett, nem
számíttatik be neki; ítéletet és igazságot cselekedett, élve él.
17 És ezt mondják néped fiai: Nem
igazságos az Úr útja; holott az ő útjuk
nem igazságos.
18 Mikor az igaz elfordul az ő igazságától és gonoszságot cselekszik, meghal amiatt.
19 És mikor a hitetlen elfordul az ő hitetlenségétől, és ítéletet és igazságot
cselekszik, él amiatt.
20 És azt mondjátok: Nem igazságos
az Úr útja. Mindegyikőtöket az ő útja
szerint ítélem meg, Izrael háza.
21 És fogságunk tizenkettedik esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap
ötödikén, egy menekült jött hozzám

Jeruzsálemből, ezt mondva: Bevették
a várost!
22 És az ÚR keze lett rajtam este a menekült eljötte előtt, és megnyitotta számat, mikorra az hozzám jött reggel, és
megnyílt szám, és nem voltam többé
néma.
23 Továbbá az ÚR beszéde jött hozzám, ezt mondva:
24 Ember fia! azok akik azokat az elpusztított helyeket lakják Izrael földjén, ezt mondva mondják: Egyetlen egy volt Ábrahám mikor örökségül kapta a földet, mi pedig sokan vagyunk, örökségül adatott nekünk a
föld.
25 Ezért mondd nekik: Ezt mondja az
Úr ISTEN: Véreset esztek és szemeiteket bálványaitokra emelitek és vért ontotok; és a földet örökségül kapnátok?
26 Fegyveretekben bíztatok, utálatosságot cselekedtetek, és mindegyikőtök
megfertőzte felebarátja feleségét; és a
földet örökségül kapnátok?
27 Ezt mondd nekik: Így szól az Úr
ISTEN: Élek én, hogy akik az elpusztult helyeken vannak, fegyver miatt
hullanak el, és aki a mező színén, azt
a vadaknak adom eledelül, és akik az
erősségekben és a barlangokban vannak, döghalállal halnak meg.
28 És a földet pusztasággá teszem, és
megszűnik erősségének kevélysége, és
elpusztulnak Izrael hegyei, hogy nem
lesz aki átmenjen rajtuk.
29 És megtudják, hogy én vagyok az
ÚR, mikor a földet pusztává és elhagyottá teszem mindenféle utálatosságukért, melyeket cselekedtek.
30 És te, embernek fia, néped fiai rágalmaznak téged a falak mellett, és a
házak ajtajaiban; és egyik a másikkal
szól, ki-ki az ő atyjafiával, ezt mondva:
Gyertek kérlek, és halljátok: micsoda
beszéd az amely az ÚRtól jön ki?
31 És eljönnek hozzád, ahogy a nép
össze szokott jönni, és odaülnek eléd
mint az én népem, és hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik, mert csúfolják szájukkal, szívük pedig telhetetlenség után jár.
32 És íme te olyan vagy nekik mint egy
csúfoló ének, szép hangú, és gyönyörű
dallama van, mert hallják beszédeidet,
de nem cselekszik azokat.
33 De mikor beteljesedik, mert íme be823
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teljesedik, megtudják, hogy próféta én magam keresem meg juhaimat, és
megkeresem őket.
volt köztük.
12 Ahogyan a pásztor tudakozódik
Prófétál a pásztorok ellen, akik a nyája után, amely napon ott áll elszéKrisztus nyáját elhagyják és az ő sa- ledt juhai között: így keresem meg
ját hasznukat keresik. Megígéri Isten, hogy az én juhaimat, és kiszabadítom őket
az Ő juhait meglátogatja és egybegyűj- minden helyről ahová szétszóródtak a
ti. Ígér az Isten egy igaz pásztort, a Krisz- felhő és homály napján.
tust, és azzal békességet.
13 És kihozom őket a népek közül és
egybegyűjtöm a földekről, és beviszem
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt őket az ő földjükre, és Izrael hegyein
legeltetem őket, a folyóvizek mellett és
mondva:
2 Ember fia! prófétálj Izrael pásztorai a föld minden lakóhelyén.
felől, prófétálj és mondd nekik, a pász- 14 Jó legelőn legeltetem őket, és Izratoroknak: Így szól az Úr ISTEN: Jaj Iz- el magasságos hegyein lesz akluk, ott
rael pásztorainak, akik önmagukat le- fekszenek jó akolban, és kövér legelőn
geltetik! Vajon nem a juhokat kell-e le- legelnek Izrael hegyein.
15 Én magam legeltetem juhaimat, és
geltetni a pásztoroknak?
3 A kövérjét megeszitek és gyapjával én nyugtatom meg őket, ezt mondja az
ruházkodtok, a hízottat megölitek; a Úr ISTEN;
16 Az elveszettet megkeresem, és az
juhokat nem legeltettétek.
4 A gyöngéket nem erősítettétek és a elűzöttet visszahozom, a megtöröttet
beteget nem gyógyítottátok, a megtö- kötözgetem, és a beteget erősítem; és
röttet nem kötözgettétek, az elűzöt- a kövéret és erőset elvesztem, és ítélettet vissza nem hoztátok és az elveszet- ben legeltetem őket.
tet meg nem kerestétek, hanem kemé- 17 Ti pedig én juhaim, így szól az Úr
nyen és kegyetlenül uralkodtatok raj- ISTEN, íme én ítéletet teszek juh és juh
között, a kosok és bakok közt.
tuk;
5 Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és 18 Vagy kevés nektek, hogy a jó legelőt
mindenféle mezei vadak eledelévé let- legelitek, hogy legelőitek maradékát
még lábaitokkal eltapossátok? és hogy
tek, és szétszóródtak;
6 Tévelyegtek juhaim minden hegyen a víz tisztáját isszátok, hogy a maradéés minden magas halmon, és az egész kát még lábaitokkal felzavarjátok?
föld színén szétszóródtak az én juha- 19 És az én juhaim a ti lábaitok tapoim, és nem volt aki keresné, sem aki tu- sását legelik, és lábaitok zavarását is�szák!
dakozódna utána.
7 Azért ti pásztorok halljátok meg az 20 Azért így szól hozzájuk az Úr ISTEN: Íme én, én teszek ítéletet kövér
ÚR beszédét:
8 Élek én, ezt mondja az Úr ISTEN: mi- és sovány juh között,
velhogy az én nyájam ragadománnyá 21 Mivelhogy oldallal és vállal eltaszílett, és az én nyájam mindenféle mezei totok és szarvaitokkal elökleltek minvadak eledelévé lett pásztor hiányá- den erőtlent, míg szétszórva kiűzitek
ban, és nem keresték az én pásztora- azokat;
im az én juhaimat, hanem önmagukat 22 És megtartom az én juhaimat, hogy
legeltették a pásztorok, és az én juhai- többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.
mat nem legeltették;
9 Ezért ti pásztorok halljátok meg az 23 És állítok föléjük egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgáÚR beszédét:
10 Így szól az Úr ISTEN: Íme a pász- mat Dávidot, ő legelteti őket, és ő lesz
torok ellen megyek, és előkérem juhai- nekik pásztoruk.
mat a kezükből, és megszüntetem őket 24 Én pedig az ÚR, Istenük leszek nejuhaim legeltetésétől, és nem legeltetik kik, és az én szolgám Dávid, fejedelem
többé önmagukat a pásztorok, és kira- közöttük. Én, az ÚR mondtam.
gadom juhaimat szájukból, hogy ne le- 25 És a békesség szövetségét kötöm
velük, és megszüntetem a gonosz vagyenek nekik ételül.
11 Mert így szól az Úr ISTEN: Íme dakat a földről, hogy bátorságosan
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vízfolyásaidat azokkal, akik fegyverrel
megöltek, és belevesznek.
9 Örök pusztasággá teszlek, és városaidat ne lakják, és megtudjátok, hogy
én vagyok az ÚR.
10 Mivelhogy ezt mondod: Az a két
nemzet és az a két föld enyém lesz és
örökségül bírjuk, holott az ÚR ott volt;
11 Azért élek én, ezt mondja az Úr ISTEN, hogy haragod és fölgerjedésed
szerint cselekszem veled, amellyel te
cselekedtél irántuk való gyűlöletedből; és megjelentem magam közöttük,
mikor megítéllek téged.
12 És megtudod, hogy én, az ÚR, meghallottam minden szidalmadat, melyeket Izrael hegyei ellen mondtál, ezt
mondva: Elpusztultak, nekünk adattak ételül;
13 Így kérkedtetek ellenem szátokkal,
és szórtátok ellenem beszédeiteket: én
meghallottam!
14 Így szól az Úr ISTEN: Az egész föld
örömére pusztulást hozok rád.
15 Ahogy te örültél Izrael háza örökségén azért, hogy elpusztult, úgy cselekEbben a részben prófétál a Szeir he- szem veled; légy pusztává Szeir hegye
gyén lakó idumeusok romlásáról és és mind egészen Edom, és megtudják,
pusztulásáról, mert az Isten népét nyo- hogy én vagyok az ÚR!
morgatták.
Ígéri Izrael megszabadulását a pogányok közül. Leírja az ő sanyar1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
gatásuk okait, de az ővelük tett jótétemémondva:
2 Ember fia! vesd tekintetedet Szeir he- nyeket ne az ő érdemeiknek tulajdonítsák,
hanem az Isten irgalmasságának. Isten az,
gyére, és prófétálj ellene.
3 És mondd neki: Ezt mondja az Úr IS- aki a mi szívünket megnyitja és arra inTEN: Íme ellened megyek Szeir hegye, dítja, hogy az Ő parancsolataiban járjunk.
és kinyújtom rád kezemet és pusztaságok pusztaságává teszlek.
1 És te, ember fia, prófétálj Izrael he4 Városaidat pusztaságra vetem, és te gyei felől, és mondd: Izrael hegyei,
pusztulásra jutsz, és megtudod, hogy halljátok meg az ÚR beszédét,
2 Így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy ezt
én vagyok az ÚR.
5 Mivelhogy örökkévaló gyűlöletet mondja rátok az ellenség: Haha! és: Az
tartottál, és Izrael fiait veszedelmük ősi magasságok a mi örökségünk letidején odaadtad a fegyver kezébe, mi- tek.
3 Ezért prófétálj, és mondd: Ezt mondkor a hamisságnak vége lett;
6 Ezért élek én, ezt mondja az Úr IS- ja az Úr ISTEN: Azért mert pusztítaTEN, hogy vérhez készítelek téged, és nak és megemésztenek titeket minvér követ téged: ha nem gyűlölöd a denfelől, hogy a pogányok maradékának legyetek öröksége, és az emberek
vért, a vérontás követ téged.
7 És Szeir hegyét pusztaságok puszta- rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek;
ságává teszem, és kiirtom belőle az át- 4 Ezért Izrael hegyei, halljátok meg az
Úr ISTEN beszédét! Így szól az Úr ISmenőt és visszatérőt.
8 És hegyeit betöltöm megöltjeivel; TEN a hegyeknek és halmoknak, a vízhalmaidat és völgyeidet és minden folyásoknak és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott vá825

lakhassanak a pusztában és alhassanak az erdőkben.
26 És rájuk és az én magaslatom környékére áldást adok, és az esőt idejében bocsátom; áldott esők lesznek.
27 A mező fája megadja gyümölcsét, és
a föld megadja termését, és bátorságosan lesznek földjükön, és megtudják,
hogy én vagyok az ÚR, mikor eltöröm
jármuk keresztfáit, és kimentem őket
azok kezéből akik szolgáltatják őket.
28 És nem lesznek többé prédául a pogányoknak, és a föld vadai nem eszik
meg őket; és bátorságosan laknak, és
nem lesz aki felijessze őket.
29 És drága plántaföldet támasztok nekik, hogy többé meg ne emésztessenek
éhség miatt a földön, és ne viseljék többé a pogányok gyalázatát;
30 És megismerik, hogy én az ÚR, az
ő Istenük, velük vagyok, és ők népem,
Izrael háza, ezt mondja az Úr ISTEN;
31 Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig
Istenetek, ezt mondja az Úr ISTEN.
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rosoknak, melyek ragadományra és
csúfolásra lettek a pogányok maradékának körös-körül.
5 Azért ezt mondja az Úr ISTEN: Bizony féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész
Edom ellen, akik az én földemet örökségül vették maguknak teljes szívüknek örömével és elmének megutálásával, hogy kivessék őt zsákmányul;
6 Ezért prófétálj Izrael földjéről, és
mondd a hegyeknek és halmoknak, a
vízfolyásoknak és a völgyeknek: Így
szól az Úr ISTEN: Íme féltő szerelmemben és búsulásomban beszéltem,
mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek;
7 Ezért ezt mondja az Úr ISTEN: Én
fölemeltem kezemet! Bizony a pogányok akik körülöttetek vannak, ők viseljék gyalázatukat.
8 Ti pedig Izrael hegyei, neveljétek
ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket
az én népemnek, Izraelnek, mert közel
vannak, hogy hazajöjjenek.
9 Mert íme én hozzátok hajlok és hozzátok fordulok, és megművelnek és
bevetnek titeket.
10 És megsokasítom rajtatok az embereket, Izrael házát egészen, és lakják a
városokat, és a romokat megépítik.
11 És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak
és szaporodjanak, és rajtatok lakatom
őket mint a régi időtökben, és több jóval leszek hozzátok, mint az első napjaitokban, és megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.
12 És embereket járatok rajtatok, az én
népemet Izraelt, és bírnak téged, és te
leszel nekik örökségül, és többé nem
hagyod őket árvaságban.
13 Így szól az Úr ISTEN: Mivelhogy
mondják nektek: emberevő vagy és
gyermektelenné teszed népedet:
14 Ezért nem eszel többé embert, és néped nem teszed többé gyermektelenné, ezt mondja az Úr ISTEN.
15 És többé nem engedem, hogy halld
a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled, és nemzeteidet nem teszed többé gyermektelenné, ezt mondja az Úr ISTEN.
16 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
17 Ember fia! mikor Izrael háza a maga
826

földjén lakott, megfertőzte azt életével és cselekedeteivel; mint a havi betegség tisztátalansága, olyan volt előttem élete.
18 És kiöntöttem rájuk haragomat a
vérért amelyet a földre ontottak, és
bálványaikkal megfertőzték azt.
19 És eloszlattam őket a pogányok
közé, és szétszórattak a tartományokba, életük és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket.
20 És bemenve a pogányokhoz akikhez mentek, megfertőzték az én szent
nevemet, mikor ezt mondták róluk: az
ÚR népe ezek, és az ő földjéről jöttek
ki!
21 Ekkor könyörültem szent nevemért,
melyet megfertőzött Izrael háza a pogányok közt akikhez mentek.
22 Ezért mondd Izrael házának: Ezt
mondja az Úr ISTEN: Nem értetek
cselekszem, Izrael háza, hanem az én
szent nevemért, melyet megfertőztetek
a pogányok között akik közé mentetek.
23 És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertőztetett a pogányok
között, melyet ti fertőztetek meg köztük; és megtudják a pogányok, hogy
én vagyok az ÚR, ezt mondja az Úr ISTEN, mikor megszentelem magamat
bennetek az ő szemük láttára.
24 És fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden
tartományból, és beviszlek titeket a ti
földetekre.
25 És tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket.
26 És adok nektek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet hústestetekből, és adok nektek
hússzívet.
27 És az én Szellememet adom belétek,
és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
28 És azon a földön laktok, melyet
atyáitoknak adtam, és népem lesztek
nekem, és én Istenetek leszek nektek.
29 És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát és megsokasítom azt, és nem adok
rátok éhséget.
30 És megsokasítom a fa gyümölcsét
és a mező termését, hogy többé ne vi-
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seljétek az éhség gyalázatát a pogányok közt.
31 És megemlékeztek gonosz útjaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem
voltak jók, és megutáljátok magatokat
vétkeitek és utálatosságaitok miatt.
32 Nem értetek cselekszem, ezt mondja az Úr ISTEN, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útjaitok
miatt, Izrael háza!
33 Ezt mondja az Úr ISTEN: Abban az
időben, melyen megtisztítalak titeket
minden vétketektől, azt cselekszem,
hogy lakják a városokat, és a romok
megépíttetnek.
34 És az elpusztult földet művelik,
ahelyett hogy pusztán hevert minden
átmenő szeme láttára;
35 És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett mint az Éden
kertje, és a rommá lett, elpusztult és lerontott városokat megerősítve lakják.
36 És megtudják a pogányok akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az
ÚR építettem meg a lerontottakat és
plántáltam be a pusztaságot. Én, az ÚR
mondtam, és megcselekedtem.
37 Így szól az Úr ISTEN: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izrael házának, hogy cselekedjem velük: Megsokasítom őket mint a nyájat, emberekkel.
38 Mint az áldozatra szentelt juhok,
mint Jeruzsálem juhai az ő ünnepein,
így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják,
hogy én vagyok az ÚR.

37

Amit az előbbi részben ígért az Isten, annak biztos végbemenetelét
erősíti, a test feltámadásával, vagy mint
amelyről végzést tett, az Isten megváltozhatatlan igazságáról. Ígéri, hogy Izrael visszatér az ő földjére. Prófétál Izrael és Júda egybeszerkesztéséről, amik egykor egymástól elszakadtak, amelyben példázza a pogány nép megtérését a Krisztushoz. Krisztus egy és örökkévaló pásztora és
királya a népnek.
1 Az ÚR keze lett rajtam és kivitt engem az ÚR Szellem által, és letett engem a völgy közepén, mely rakva volt
csontokkal.
2 És átvitt engem azok mellett köröskörül, és íme igen sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak.

3 És mondta nekem: Ember fia! vajon megélednek-e ezek a csontok? és
mondtam: Uram ISTEN, Te tudod!
4 És mondta nekem: Prófétálj ezekről
a csontokról és mondd nekik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az ÚR
beszédét!
5 Így szól az Úr ISTEN ezeknek a csontoknak: Íme, én szellemet bocsátok belétek és éltek.
6 És adok rátok inakat, és hozok rátok
húst, és bőrrel borítalak be titeket, és
szellemet adok belétek, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok
az ÚR.
7 És én prófétáltam ahogy parancsolva
volt nekem. És mikor prófétáltam, zúgás lett, és íme zörgés, és egybementek
a csontok, mindegyik csont az ő csontjához.
8 És láttam, és íme inak voltak rajtuk,
és hús növekedett, és felül bőr borította be őket; de szellem még nem volt
bennük.
9 És mondta nekem: Prófétálj a Szellemnek, prófétálj embernek fia, és
mondd a Szellemnek: Ezt mondja az
Úr ISTEN: A négy szelek felől jöjj elő
Szellem, és lehelj ezekbe a megöltekbe,
hogy megéledjenek!
10 És prófétáltam ahogy parancsolta.
És beléjük ment a Szellem és megéledtek, és lábaikra álltak, igen nagy sereg.
11 És mondta nekem: Ember fia! ezek
a csontok az Izrael egész háza. Íme, ezt
mondják: Elszáradtak a mi csontjaink
és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
12 Azért prófétálj, és mondd nekik: Így
szól az Úr ISTEN: Íme én megnyitom
sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! és beviszlek titeket Izrael földjére.
13 És megtudjátok, hogy én vagyok az
ÚR, mikor megnyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
14 És az én Szellememet adom belétek,
hogy megéledjetek, és leteszlek titeket
a ti földetekre, és megtudjátok, hogy
én, az ÚR, szóltam és megcselekedtem,
ezt mondja az ÚR.
15 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
16 És te, embernek fia, vegyél magadnak fát, és ezt írd rá: Júdáé és Izrael fiaié, a társaié; és vegyél egy másik fát,
827
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és ezt írd rá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izrael házáé, a társaié.
17 És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy eggyé legyenek kezedben.
18 És ha néped fiai mondva mondják
neked: Vajon nem jelented-e meg nekünk, mit akarsz ezekkel?
19 Szólj nekik: Ezt mondja az Úr ISTEN: Íme én fölveszem a József fáját mely Efraim kezében van, és Izrael nemzetségeit, az ő társait, és hozzáteszem őket a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben.
20 És e fák amelyekre írsz, kezedben
legyenek szemük láttára:
21 Szólj nekik: Ezt mondja az Úr ISTEN: Íme én fölveszem Izrael fiait a
pogányok közül akik közé mentek, és
egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre.
22 És egy néppé teszem őket azon a
földön, Izrael hegyein, és egyetlenegy
király lesz mindnyájuk királya, és nem
lesznek többé két néppé, és ezután
nem oszlanak többé két királyságra.
23 És többé nem fertőzik meg magukat bálványaikkal és utálatosságaikkal és minden bűneikkel; és kiszabadítom őket minden olyan lakóhelyüktől amelyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és nekem népem lesznek,
és én Istenük leszek nekik.
24 És az én szolgám, Dávid lesz a király rajtuk, és egy pásztora lesz mindnyájuknak; és az én törvényeim szerint járnak, és parancsolataimat megőrzik és cselekszik.
25 És a földön laknak, melyet az én
szolgámnak Jákobnak adtam, amelyen
atyáitok laktak; és azon ők és fiaik, és
fiaiknak fiai laknak mindörökké, és az
én szolgám Dávid lesz az ő fejedelmük
örökké.
26 És a békesség szövetségét kötöm
velük, örökkévaló szövetség lesz ez
velük; és elültetem őket és megsokasítom, és az én szenthelyemet örökké
közéjük helyeztetem.
27 És az én lakhelyem közöttük lesz,
és Istenük leszek nekik, és ők nekem
népem.
28 És megtudják a pogányok, hogy én
vagyok az ÚR, aki megszentelem Izra828

elt, mikor szenthelyem közöttük lesz
mindörökké.
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Prófétál Gógról és Magógról, akik
nagy hadi készülettel mennek az
ígéret földje ellen. Ezek gonosz szándékáról és veszedelméről.
1 És az ÚR beszéde jött hozzám, ezt
mondva:
2 Ember fia! vesd tekintetedet Góg ellen, és Magóg földje, Rós, Mések és
Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle.
3 És mondd: Ezt mondja az Úr ISTEN:
Íme, ellened megyek Góg, Rós, Mések
és Tubál fejedelme.
4 És elcsalogatlak, és horgokat vetek
szádba, és kivezetlek téged és egész
seregedet, lovakat és lovagokat, akik
mindnyájan teljes fegyverzetbe öltöztek, nagy sokaságot, nagy és kis pajz�zsal, fegyvert viselők mindnyájan;
5 Perzsák, etiópok, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal;
6 Továbbá Gómer és minden serege,
Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.
7 Készülj hozzá és készítsd elő magadat és minden sokaságodat akik hozzád gyűltek, és légy nekik vezérük.
8 Sok idő múlva kirendeltetsz: esztendők végével bejössz a földre, mely a
fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izrael hegyeire, melyek szüntelen
való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, és azután bátorságosan laknak mindnyájan;
9 És feljössz, bemész mint a szélvész,
és leszel mint a felleg, hogy beborítsd
a földet, te és minden sereged, és a sok
nép veled.
10 Így szól az Úr ISTEN: És abban az
időben lesz, hogy tanácsokat forgatsz
szívedben, és gonosz gondolatot gondolsz.
11 És mondod: Felmegyek a falukból
álló földre, megyek azokra akik nyugalomban vannak és bátorságosan laknak; akik mindnyájan kőfalkerítés nélkül laknak, sem zárjuk, sem kapujuk
nincs nekik;
12 Hogy zsákmányt vess és prédát
prédálj, hogy kezed a már népes pusztaságok ellen fordítsd, és a nép ellen,
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amely a pogányok közül gyűjtetett
egybe, mely jószágot és gazdagságot
szerez, és a föld közepén lakik.
13 Séba és Dedán és Társis kalmárjai és
minden fiatal oroszlánja, ezt mondják
neked: Nem zsákmányt venni jöttél?
Nem prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigyél ezüstöt és aranyat, magadhoz vegyél jószágot és gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.
14 Azért prófétálj ember fia, és ezt
mondd Gógnak: Így szól az Úr ISTEN:
Vajon abban az időben, mikor az én
népem, Izrael bátorságosan lakik, nem
tudod-e meg?
15 És eljössz helyedről, a messze
északról te és sok nép veled, lovon
ülők mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg.
16 És feljössz az én népem Izrael ellen
mint a felleg, hogy beborítsd a földet;
az utolsó időkben lesz ez, és az én földemre hozlak téged, hogy megismerjenek engem a pogányok, mikor megszentelem magamat rajtad a szemük
láttára, Góg!
17 Így szól az Úr ISTEN: Te vagy-e
hát akiről szóltam a régi időkben az
én szolgáim, Izrael prófétái által, akik
prófétáltak azokban az időkben esztendőkön át, hogy téged rájuk hozlak?
18 És azon a napon lesz amely napon
Góg eljön Izrael földje ellen, ezt mondja az Úr ISTEN, felszáll haragom orromban.
19 És féltő szerelmemben, haragom
tüzében szólok: Bizony azon a napon
nagy földindulás lesz Izrael földjén.
20 És megremegnek előttem a tenger
halai, és az ég madarai, és a mező vadai, és a földön csúszómászó mindenféle állatok, és minden ember a föld
színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden
fal a földre hull.
21 És előhívom ellene minden hegyem
felől a fegyvert, ezt mondja az Úr ISTEN; és mindenkinek fegyvere az ő
atyjafia ellen lesz.
22 És törvénykezem vele döghalállal
és vérrel; és ömlő záporesőt, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok rá és seregére, és a sok népre
amely vele lesz.
23 És felmagasztalom és megszente-

lem, és megismertetem magam a pogányok szemei előtt, hogy megtudják,
hogy én vagyok az ÚR!
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Újra szól Góg és Magóg megrontásáról, amely az Antikrisztus veszedelmét és esetét példázza: lásd. Jel.10,7.
Gógnak és az ő seregének temetése. Az égi
madarak és fenevadak eszik meg mind az
ellenség tetemeit. Miért pusztult el Izrael
háza. Ígéri Izrael visszahozását a rabságból.
1 És te, ember fia prófétálj Góg ellen, és
mondd: Így szól az Úr ISTEN: Íme ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál
fejedelme!
2 És elcsalogatlak téged és hatodrészt hagyok meg benned, és felhozlak messze északról, és beviszlek Izrael hegyeire.
3 És kiütöm íjadat bal kezedből, és nyilaidat jobb kezedből kiejtem.
4 Izrael hegyein esel el te és minden
sereged, és a népek melyek veled lesznek; a ragadozó madaraknak, minden
szárnyas állatnak és a mezei vadaknak
adtalak eledelül.
5 A mező színén esel el, mert én szóltam, ezt mondja az Úr ISTEN.
6 És tüzet bocsátok Magógra és azokra akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok
az ÚR.
7 És megismertetem az én szent nevemet az én népem, Izrael között, és
többé nem hagyom megfertőzni szent
nevemet; és megtudják a pogányok,
hogy én szent ÚR vagyok Izraelben!
8 Íme eljött és meglett, ezt mondja az
Úr ISTEN; ez az a nap amelyről szóltam.
9 És kimennek Izrael városainak lakói,
és feltüzelik és felégetik a fegyvereket,
a kis és nagy pajzsokat, az íjat és a nyilakat, és a kézbeli botokat és dárdákat,
és hét esztendeig tüzelnek velük.
10 És nem hordanak fát a mezőről,
sem az erdőkről nem vágnak, hanem
a fegyverekből tüzelnek, és zsákmányt
vetnek zsákmányolóikban, és prédálóikat elprédálják, ezt mondja az Úr ISTEN.
11 És azon a napon lesz, hogy Gógnak
temetőhelyet adok Izraelben, a vándorok völgyét keletre a tengertől, és be829

2
Ezék 38,4;

4
Ezék 33,27;

Ezékiel 39. 40.
dugják orrukat akik azon átmennek; és
ott temetik el Gógot és minden sokaságát, és Góg sokasága völgyének nevezik.
12 És Izrael háza temeti el őket, hogy
megtisztítsa a földet, hét álló hónapig.
13 És temetni fog a föld egész népe, és
nevezetes lesz ez a nap melyen megdicsőíttetem, ezt mondja az Úr ISTEN.
14 És embereket választanak akik
szüntelen bejárják a földet, temetőket,
akik járják a földet és temessék azokat
akik még a föld színén maradtak, hogy
megtisztítsák azt. Hét hónap múlva elvégzik a testek keresését.
15 És bejárják e járók a földet, és amikor embertetemet lát, jelet állít mellé,
amíg a temetők eltemetik azt a Góg sokasága völgyében.
16 És egy városnak is Hamóna lesz a
neve, és megtisztítják a földet.
17 És te, ember fia, így szól az Úr ISTEN, mondd a madaraknak, minden
szárnyas állatnak és minden mezei
vadnak: Gyűljetek egybe és jöjjetek el,
seregeljetek egybe mindenfelől az én
áldozatomra, mert én nagy áldozatot
szerzek nektek Izrael hegyein, és egyetek húst és igyatok vért!
18 Óriások húsát egyétek, és a föld fejedelmeinek vérét igyátok, kosok, bárányok és bakok, bikák, Básánban hízottak mindnyájan;
19 És egyetek kövérséget jóllakásig, és
igyatok vért megrészegedésig az én áldozatomból, amelyet szerzek nektek;
20 És lakjatok jól az én asztalomnál
lovakkal és lovagokkal, óriásokkal
és minden hadakozó férfiakból, ezt
mondja az Úr ISTEN.
21 És megmutatom dicsőségemet a
pogányok között, és meglátják mindazok a pogányok az én ítéletemet melyet cselekedtem, és a kezemet melyet
rájuk vetettem.
22 És megtudja Izrael háza, hogy én
vagyok az ÚR, az ő Istenük, attól a
naptól fogva és azután.
23 És megtudják a pogányok, hogy az
ő vétke miatt vitetett fogságra Izrael
háza, mivelhogy vétkeztek ellenem, és
én elrejtettem arcomat tőle; azért adtam őt ellenségei kezébe, és hullottak
el mindnyájan fegyver miatt.
24 Az ő tisztátalanságuk és bűneik sze830

rint cselekedtem velük, és elrejtettem
arcomat tőlük.
25 Azért így szól az Úr ISTEN: Most
már hazahozom Jákob foglyait, és
megkegyelmezek Izrael egész házának, és féltő szerelemre gyulladok
szent nevemért.
26 Miután viselik gyalázatukat és minden vétküket, mellyel vétkeztek ellenem, mikor bátorságosan laknak földjükön, és senki sem rettegteti őket.
27 Mikor visszahozom őket a népek
közül, és egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor sok nép szeme
láttára megszentelem magamat bennük.
28 És megtudják, hogy én vagyok az
ő URuk Istenük, aki fogságra vittem
őket a pogányok közé, majd egybegyűjtöttem őket földjükre, és többé
nem hagyok ott közülük senkit.
29 És többé nem rejtem el arcomat tőlük, mivelhogy kiöntöttem Szellememet Izrael házára, ezt mondja az Úr ISTEN.
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Megjelenti az Isten temploma újraépítését, és ezzel példázza az egyház
felépítését Jézus Krisztus által, melyet a
zsidók nem értenek, és a mai napig várják a
harmadik templom felépülését. Először pedig a templom egyszerű körbekerítését írja
meg a 17. versben. Azután a legkülső tornácot a 28. versig, harmadszor a középső
tornácot a 44. versig és végül a legbelsőt
a 48. versig.

1 Fogságunk huszonötödik esztendejében, az esztendő kezdetén, a hónap
tizedikén, a tizennegyedik esztendőben, azután hogy a város megveretett,
éppen ezen a napon lett az ÚR keze
rajtam, és elvitt engem oda.
2 Isteni látásokban vitt engem Izrael
földjére, és letett engem egy igen magas hegyre, és azon mint egy város
épülete volt dél felől.
3 És odavitt engem, és íme egy férfi volt ott, tekintete mint az ércé, és
lenzsinór volt kezében és mérőpálca;
és a kapuban állt.
4 És szólt nekem az a férfi: Ember fia!
láss szemeiddel és füleiddel hallj, és
szíveddel figyelj mindarra amit mutatok neked, mert azért hozattál ide,
hogy ezeket megmutassam neked:
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hirdesd Izrael házának mindazokat
amiket látsz.
5 És íme kőfal volt a házon kívül körös-körül; és a férfi kezében a mérőpálca volt, hat singnyi (a közsing meg
egy tenyérnyi); és az épület szélességét egy pálcányira mérte, és magasságát egy pálcányira.
6 És a kapuhoz ment mely napkeletre
nézett, és felment lépcsőin, és a kapu
küszöbét egy pálcányi szélességre
mérte, a másik küszöböt is egy pálcányi szélességre;
7 És a kamrákat egy pálcányi hosszúságra és egy pálcányi szélességre, és a
kamrák közét öt singnyire, és a kapu
küszöbét a kapu tornáca mellett belül
egy pálcányira.
8 És a kapu belső tornácát egy pálcányira mérte.
9 És a kapu tornácát nyolc singnyire
mérte, és gyámoszlopait két singnyire;
a kapu belső tornácát.
10 És a napkeleti kapunak mind egyfelől, mind másfelől három-három
kamrája volt, egy mértéke mind a háromnak, és egy mértékük a gyámoszlopoknak is mind egyfelől, mind másfelől.
11 És a kapu nyílásának szélességét tíz
singre mérte, és a kapu hosszúságát tizenhárom singre;
12 És a kamrák előtt való területet egy
singnyire, és egy singnyire volt ez a
terület másfelől is; mindegyik kamra
pedig hat singnyi volt egyfelől és hat
singnyi másfelől.
13 És a kaput az egyik kamra tetejétől
a másik tetejéig mérte huszonöt singnyi szélességre ott, ahol ajtó ajtóval volt
szemben.
14 És a gyámoszlopokat hatvan singre
tette, és a gyámoszlopokhoz nyúlt az
udvar a kapunál körös-körül.
15 És a bejárat kapujának elejétől a belső kapu tornácának elejéig ötven sing
volt.
16 És a kamrákon szoros ablakok voltak, és gyámoszlopaikon is belül a kapuban körös-körül, hasonlóképpen a
tornácokon; és ablakok voltak köröskörül belül, és a gyámoszlopokon pálmafaragások.
17 És a külső udvarba vitt engem, és
íme ott kamrák és kőből rakott padlózat volt készítve az udvaron körös-kö-

rül; harminc kamra volt a kőből rakott
padlózaton.
18 És a kőből rakott padlózat a kapuk
mellett volt a kapuk hosszúsága szerint: az alsó kőből rakott padlózat volt
ez.
19 És a szélességet az alsó kapu elejétől
fogva a belső udvar külső elejéig száz
singnyire mérte, a keleti és északi oldalon.
20 És a kapunak is, mely északra nézett a külső udvaron, megmérte hos�szúságát és szélességét;
21 És annak kamrái voltak: három egyfelől és három másfelől, és gyámoszlopai és tornáca egy mértékben voltak az
első kapuval: ötven sing a hosszúsága,
és szélessége huszonöt sing.
22 És ablakai és tornáca és pálmafaragásai annak a kapunak mértéke szerint voltak mely napkeletre néz, és hét
lépcsőn mentek fel hozzá; és tornácai e
lépcsők előtt voltak.
23 És a belső udvar kapuja az északi és
napkeleti kapuval szemben volt, és kaputól kapuig száz singet mért.
24 És a déli útra vitt engem, és íme
egy kapu volt ott dél felé, és megmérte gyámoszlopait és tornácát ugyanezzel a mértékkel.
25 És ablakai voltak, és tornácának is
körös-körül, olyanok mint azok az ablakok; hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
26 És hét lépcsője volt feljáratának, és
tornáca azok előtt volt; és pálmafaragásai voltak gyámoszlopain egyik egyfelől, a másik másfelől.
27 És kapuja volt a belső udvarnak dél
felé, és kaputól kapuig dél felé száz
singet mért.
28 És a déli kapun át bevitt engem a
belső udvarba, és megmérte a déli kaput ugyanazokkal a mértékekkel;
29 És kamrái és gyámoszlopai és tornáca ugyanazokkal a mértékekkel, és
ablakai voltak, és tornácának is köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
30 És tornácok voltak körös-körül,
hosszúságuk huszonöt sing, és szélességük öt sing.
31 És tornáca a külső udvar felé volt, és
pálmafaragások voltak gyámoszlopain, és feljáratának nyolc lépcsője volt.
32 Továbbvitt engem a belső udvarba
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kelet felé, és megmérte a kaput ugyanazokkal a mértékekkel;
33 És kamráit és gyámoszlopait és tornácát ugyanazokkal a mértékekkel, és
ablakai voltak, és tornácának is köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
34 És tornáca volt a külső udvar felé,
és gyámoszlopain pálmafaragások
voltak mind egy-, mind másfelől, és
feljáratának nyolc foka volt.
35 És az északi kapuhoz vitt engem,
és megmérte ugyanazokkal a mértékekkel;
36 Kamráit, gyámoszlopait és tornácát,
és ablakai voltak körös-körül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
37 És gyámoszlopai a külső udvar
felé voltak, és pálmafaragások voltak
gyámoszlopain mind egyfelől, mind
másfelől, és nyolc lépcsője volt feljáratának.
38 És egy kamra volt, és annak ajtaja
a kapuk gyámoszlopainál; ott mosták
meg az egészen égőáldozatot.
39 És a kapu tornácában két asztal volt
egyfelől, és másfelől is két asztal volt,
hogy azokon öljék meg az egészen
égőáldozatot, és a bűnért való áldozatot, és a vétekért való áldozatot.
40 És oldalt kívül, ahol felmennek az
északi kapu ajtajához, két asztal volt,
és a kapu tornácának másik oldalán is
két asztal.
41 Négy asztal egyfelől, és másfelől is
négy asztal a kapu oldalán; nyolc asztal, ezeken ölték az áldozatot.
42 És négy asztal volt az égőáldozatra faragott kőből, másfél sing hosszú
és másfél sing széles és egy sing magas; ezekre teszik a szerszámokat, melyekkel az égőáldozatot és egyéb áldozatot ölik.
43 És a szegek egy tenyérnyiek voltak,
odaerősítve belül körös-körül, és az
asztalokra jött az áldozat húsa.
44 A belső kapun kívül pedig két kamra volt az énekesek számára a belső
udvarban, az északi kapu oldalán melyek dél felé néztek, egyik keleti kapu
oldala mellett, mely északra nézett.
45 És szólt nekem: Ez a kamra mely
délre néz, a papoké akik a házhoz való
szolgálatban foglalatosak:
46 Az a kamra pedig mely északra
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néz, azoké a papoké akik az oltárhoz
való szolgálatban foglalatosak, ezek a
Sádók fiai, akik az ÚRhoz járulnak a
Lévi fiai közül, hogy szolgáljanak neki.
47 És megmérte az udvart; hosszúsága száz sing és szélessége is száz sing,
négyszögre; és az oltár a ház előtt volt.
48 És a ház tornácába vitt engem, és a
tornác gyámoszlopát megmérte egyfelől is öt singre, másfelől is öt singre; a
kapu szélességét pedig három singre
egyfelől, és másfelől is három singre.
49 A tornác hosszúsága húsz sing volt
és a szélessége tizenegy sing, és tíz
lépcsőn mentek föl hozzá; és oszlopok
voltak a gyámoszlopoknál, egyik egyfelől, másik másfelől.

41

Az új templom, és az ahhoz kapcsolódó épületek leírása és elrendelése.

1 És bevitt engem a templomba, és
megmérte a gyámoszlopokat, hat sing
széles volt egyfelől és hat sing széles
másfelől a tornác szélessége.
2 És az ajtó szélessége tíz sing volt, és
az ajtó oldalfalai öt sing egyfelől és öt
sing másfelől; és megmérte hosszúságát is negyven singre, szélességét pedig húsz singre.
3 És bement belsejébe, és megmérte az
ajtó gyámoszlopait két singre, és az ajtót hat singre, és az ajtó szélességét hét
singre.
4 És megmérte hosszúságát húsz singre, és szélességét húsz singre a templom előtt, és mondta nekem: Ez a szentek szentje.
5 És megmérte a ház falát hat singre, és
a kamra szélességét négy singre a ház
körül mindenfelől.
6 És az oldalkamrák, egyik kamra a
másikon, harmincan voltak három sorban, és a kamrák gerendái a ház falát
érték körös-körül, hogy a falhoz ragadjanak, de nem magába a falba voltak
erősítve.
7 Mert a fal körös-körül felül a kamrákért kiszélesedett, melyek a házat
körös-körül megkerülik; azért felül a
háznak tágasabb helye volt: és ilyen
módon az alsó kamrák szélessége
megnövekedett felül a középső kamrákért.
8 És láttam a ház magasságát körös-körül, a kamrák fundamentumai-
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nak pedig egy teljes pálcányi, azaz hat
singnyi magasságuk volt.
9 Az oldalkamra külső falának szélessége pedig öt singnyi volt. És az oldalkamrák üresen maradt köze is, amely
belül volt.
10 És a kamrák közt húsz singnyi szélesség volt a ház körül körös-körül.
11 És az oldalkamra ajtaja az üresen
maradt hely mellett volt, egyik ajtó
északra és a másik ajtó délre, és az üresen hagyott hely szélessége öt singnyi
volt körös-körül.
12 És az épület, mely az elkülönített
hely előtt nyugat felé volt, hetven singnyi széles volt, és az épület fala öt singnyi széles körös-körül, hosszúsága pedig kilencven sing.
13 És a ház hosszát száz singre mérte,
és az elkülönített helyet, és az épületet
és falait száz sing hosszúságra;
14 És a ház elejét és az elkülönített hely
szélességét kelet felé száz singre.
15 És mérte az épület hosszúságát,
mely az elkülönített hely előtt volt, és
amely ennek háta mögött volt, és ennek folyosóit mind egyfelől, mind
másfelől száz singre. És a belső templomot is, és az udvar tornácait.
16 Küszöbök, és szoros ablakok, és
folyosók voltak mindhármuk körül,
szemben a küszöbbel, simított fadeszkákkal volt kibélelve körös-körül. A
földtől az ablakokig, az ablakok pedig
befedve voltak.
17 Az ajtó felső részéig, és a belső házig, és kívül és az egész falon köröskörül, belül és kívül mérték szerint.
18 Továbbá kérubok és pálmafaragások voltak készítve, és mindegyik pálmafaragás két kérub között volt, és
mindegyik kérubnak két arca volt.
19 És emberarc nézett a pálmafaragásról egyfelől, és oroszlánarc a másik
pálmára másfelől. Így volt készítve az
egész házon körös-körül.
20 A földtől fogva az ajtó felső részéig
kérubok és pálmafaragások voltak készítve, és a templom falán is.
21 A templom ajtófélfái négyszögűek
voltak, és a szentek szentjének ajtófélfáinak is ugyanolyan formája volt.
22 A faoltár három sing magas és két
sing hosszú volt: szegletei és hosszúsága, és oldalai fából voltak. És mondta

nekem: Ez az asztal, mely az ÚR előtt
áll.
23 És kettős ajtói voltak a szenthelynek
és a szentek szentjének,
24 És kettős ajtói voltak az ajtószárnyaknak, két forgó ajtóik, kettő az
egyik ajtószárnyban és két ajtó a másikban.
25 És rajtuk, a templom ajtajain,
kérubok és pálmák voltak készítve,
mint amilyenek a falakon voltak, és a
tornác előtt kívül faküszöb volt;
26 És szoros ablakok és pálmák voltak
mind egy-, és mind másfelől a tornác
oldalfalain. Így voltak a ház oldalkamrái és a gerendák.

42

A kincstartó kamráknak, és egyéb
szent dolgok szükséges helyeinek
megépítése.
1 És kivitt engem a külső udvarba az
északi úton, és a kamrák épületéhez
vitt engem, mely az elkülönített hel�lyel szemben és az épülettel szemben
észak felé volt;
2 A száz sing hosszú oldal előtt volt az
északi ajtó, és ötven sing volt a szélessége.
3 A húsz singgel szemben, mely a belső
udvarhoz tartozott, és a kőből rakott
padlózattal szemben, mely a külső udvarhoz tartozott, folyosó volt folyosóval szemben három sorban.
4 És a kamrák előtt tíz sing széles út
volt befelé, egy singnyi út; és ajtajaik
észak felé voltak.
5 És a felső kamrák rövidebbek voltak
az épület alsó és középső kamráinál,
mert a folyosók elvettek belőlük.
6 Mivelhogy három sorban voltak, és
nem voltak oszlopaik mint az udvaroknak, ezért lett az alsókhoz és a középsőkhöz képest elvéve a helyből.
7 És a fal, mely kívül volt a kamrákkal szemben a külső udvar útja felé, a
kamrák előtt ötven sing hosszú volt.
8 Mert a kamrák hosszúsága, melyek
a külső udvarban voltak, ötven sing
volt, és íme a szenthely előtt lévőké
száz sing.
9 És e kamrák alatt volt a bejáró hely
napkelet felől, ha beléjük a külső udvarból ment valaki.
10 Az udvar falának szélességében ke833
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let felé az elkülönített hely és az épület
előtt is kamrák voltak.
11 És egy út volt előttük, melyek hasonlók voltak a kamrákhoz, melyek
északra voltak, olyan hosszúságúak és
olyan szélességűek mint ezek, és minden kijárásuk és elrendezésük olyan
volt mint ezeké, és azoknak ajtajai szerint.
12 Úgy voltak azoknak a kamráknak
ajtói is, melyek dél felé voltak: egy ajtó
az út kezdetén, annak az útnak, mely a
megfelelő fal előtt kelet felé volt, ha valaki hozzájuk ment.
13 És mondta nekem: Az északi és
a déli kamrák, melyek az elkülönített hely előtt vannak, azok a szent
kamrák, melyekben a papok, akik
az ÚRhoz közelednek, eszik az igen
szentséges áldozatokat, ott rakják le az
igen szentséges áldozatokat, az étel, a
bűnért való és a vétekért való áldozatot, mert szent az a hely.
14 Mikor bemennek oda a papok, ki ne
jöjjenek a szent helyről a külső udvarba, hanem ott rakják le ruháikat melyekben szolgáltak, mert szentek ezek,
és más ruhába öltözzenek, úgy közeledjenek a nép helyéhez.
15 És mikor a belső ház méréseit véghezvitte, kivitt engem a napkelet felől
való kapu útján, és megmérte azt körös-körül.
16 A keleti oldalt a mérőpálcával ötszáz singnyire mérte a mérőpálcával
körös-körül.
17 Az északi oldalt ötszáz singnyire
mérte a mérőpálcával körös-körül.
18 A déli oldalt is ötszáz pálcányira
mérte a mérőpálcával.
19 Azután a nyugati oldal felé fordult,
és azt is ötszáz pálcányira mérte a mérőpálcával.
20 Mind a négy szeglet irányába mérte azt. Kőfala volt körös-körül, hosszúsága ötszáz, szélessége is ötszáz pálcányi, hogy elválassza a szentet a közönségestől.

43

Látja az Isten dicsőségét a templomban, amely azelőtt eltávozott onnan. Izrael népének bálványozását sorolja
fel, ami miatt megemésztettek. Megtérésre
inti őket. Az Isten háza és az oltár formáját
írja meg, és az áldozattételt.
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1 És a kapuhoz vitt engem, ahhoz a kapuhoz amely napkelet felé nézett.
2 És íme Izrael Istenének dicsősége jött
napkelet felől, és zúgása mint nagy víz
zúgása, és a föld világos volt az Ő dicsőségétől.
3 És a jelenség melyet láttam, olyan
volt mint az a jelenség, melyet akkor
láttam, mikor a várost mentem elveszteni; és olyan látások voltak mint az a
jelenség, melyet a Kébár folyó mellett
láttam. És arcomra estem.
4 És az ÚR dicsősége bement a házba
a kapunak útján, mely napkeletre néz.
5 És fölemelt engem a szellem, és bevitt engem a belső udvarba, és íme az
ÚR dicsősége betöltötte a házat.
6 És hallottam, hogy szól hozzám a
házból, holott az a férfi mellettem állt.
7 És mondta nekem: Ember fia! ez az
én királyi székem helye és lábaim talpainak helye, ahol Izrael fiai között lakom örökké, és itt az én szent nevemet
többé nem fertőzi meg Izrael háza, ők
és királyaik paráznaságukkal, és királyaik holttesteivel, magaslataikkal,
8 Mikor küszöbüket az én küszöböm
mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal volt köztem és köztük; és megfertőzték az én
szent nevemet utálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, ezért elvesztettem
őket haragomban.
9 Most azért távoztassák el paráznaságukat és királyaik holttesteit tőlem, és
köztük lakozom mindörökké.
10 Te, ember fia, hirdesd Izrael házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt. És mérjék meg példáját;
11 És ha pirulni fognak mindazok miatt amit cselekedtek: e ház formáját és
berendezését, kijáratait és bejáratait, és
minden formáit, és minden rendeléseit, és minden formáit, és minden törvényeit jelentsd meg nekik és írd meg
szemeik előtt, hogy megtartsák minden formáját és minden rendeléseit, és
azokat cselekedjék.
12 Ez a ház törvénye: A hegy tetején
egész határa körös-körül igen szentséges. Íme, ez a ház törvénye.
13 És ezek az oltár mértékei singek
szerint (egy sing tesz egy közsinget és
egy tenyeret): talpa egy sing magas és
egy sing széles volt, korlátja pedig a
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szélén körös-körül egy arasznyi. És ez
az oltár magassága:
14 A földön való talptól az alsó bekerítésig két sing, és szélessége egy sing, és
a kisebb bekerítéstől a nagyobb bekerítésig négy sing, és szélessége egy sing;
15 És az oltár négy sing, és az oltár üregéből felfelé négy szarv megy fel.
16 És az oltár hosszúsága tizenkét sing
volt, tizenkét sing szélesség mellett,
négyszögben négy oldala szerint.
17 És a bekerítés tizennégy sing hos�szú, tizennégy sing szélesség mellett,
négy oldala szerint; és a korlát köröskörül rajta fél sing. És a talpa egy sing
körös-körül. És lépcsői napkeletre néznek.
18 És mondta nekem: Ember fia, ezt
mondja az Úr ISTEN: Ezek az oltár
rendtartásai: Azon a napon mikor elkészül, hogy égőáldozattal áldozzanak
rajta és vért hintsenek rá,
19 Adj a papoknak, a lévitáknak, akik
a Sádók magvából valók, akik hozzám
járulhatnak, ezt mondja az Úr ISTEN,
hogy szolgáljanak nekem, egy fiatal bikát bűnért való áldozatul.
20 És vegyél véréből, és tedd az oltár négy szarvára, és a bekerítés négy
szegletére, és a korlátra körös-körül, és
tisztítsd meg azt, és szenteld meg.
21 És vedd a bikát, mely a bűnért való
áldozat, és égesd meg azt a háznak
erre rendelt helyén, a szenthelyen kívül.
22 Másodnap pedig vigyél egy ép
kecskebakot bűnért való áldozatul, és
tisztítsák meg vele az oltárt, mint a fiatal bikával megtisztították.
23 Mikor elvégzed az oltár megtisztítását, vigyél áldozatul egy ép, fiatal bikát
és egy ép kost a nyájból.
24 És áldozz velük az ÚR előtt, és a papok hintsenek sót rájuk, és vigyék azokat égőáldozatul az ÚRnak.
25 Hét napig mindennap egy-egy bakot hozz bűnért való áldozatul, és egy
fiatal bikát és egy kost a nyájból, mint
épeket hozzák.
26 Hét napon át szenteljék és tisztítsák
meg az oltárt és töltsék meg kezét.
27 És betöltsék ezeket a napokat; a
nyolcadik napon és azután pedig áldozzák a papok az oltáron égőáldozataitokat és hálaadó áldozataitokat, és

én kegyelmesen fogadlak titeket, ezt
mondja az Úr ISTEN.
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A templom melyik kapuja legyen
bezárva. Megparancsolja a prófétának, hogy a nép vétkeit hányja az ő szemükre. Kikre bízzák a templomi szolgálatot, és kikre nem. A papok közül kiknek lehet bemenni a templom belső részébe, és
nekik mi a tisztségük.
1 És visszavitt engem a szenthely külső kapujának útjára mely keletre nézett; és az zárva volt.
2 És mondta nekem az ÚR: Ez a kapu
be lesz zárva, nem nyílik meg és senki nem megy be rajta, mert az ÚR, Izrael Istene ment be rajta, azért be lesz
zárva.
3 A fejedelem pedig, a fejedelem üljön benne, hogy kenyeret egyen az ÚR
előtt; e kapu tornácának útján menjen
be és ennek útján menjen ki.
4 És bevitt engem az északi kapu útján a ház elé, és láttam, és íme az ÚR
háza betelt az ÚR dicsőségével, és arcomra estem.
5 És mondta nekem az ÚR: Ember fia,
figyelmes légy, és lásd szemeiddel, és
füleiddel halld meg valamiket szólok
veled az ÚR házának minden rendtartásairól és minden törvényéről, és légy
figyelmes a ház bejáratára, és a szenthely minden kijáratára.
6 És mondd az engedetlen Izrael házának: Így szól az Úr ISTEN: Most már
elég legyen nektek minden utálatosságotok, Izrael háza!
7 Mikor idegeneket, körülmetéletlen
szívűeket és körülmetéletlen hústestűeket engedtetek bemenni, hogy szenthelyemen legyenek, hogy megfertőztessék azt, az én házamat; mikor áldozatra fölvittétek kenyeremet, a kövérséget és vért: ekkor megtörtétek az én
szövetségemet minden utálatosságotokon felül;
8 És nem voltatok foglalatosak a szentségeimhez való szolgálatban, hanem
olyanokat szereztetek magatok helyett,
akik megtartják az én rendelésemet az
én szenthelyemen.
9 Így szól az Úr ISTEN: Senki idegen
körülmetéletlen szívű és körülmetéletlen hústestű be ne menjen az én szent835
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helyemre, mindazon idegenek közül
akik Izrael fiai között vannak.
10 Sőt még a léviták is, akik eltávoztak
tőlem mikor Izrael eltévelyedett (akik
eltévelyedtek tőlem bálványaik után),
viseljék vétküket;
11 És legyenek szenthelyemben szolgák a ház kapuinak őrizetére, és legyenek szolgák a házban: ők öljék le az
égőáldozatot és egyéb áldozatot a népnek, és ők álljanak előttük, hogy szolgáljanak nekik;
12 Mivelhogy szolgáltak nekik bálványaik előtt, és Izrael házának vétekre
csábítói lettek: ezért emeltem föl ellenük kezemet, ezt mondja az Úr ISTEN,
hogy viseljék vétküket.
13 Ne közeledjenek hozzám, hogy nekem mint papok szolgáljanak, és hogy
minden szentségemhez járuljanak, a
szentségek szentségeihez, hanem viseljék gyalázatukat és utálatosságaikat
melyeket cselekedtek.
14 És őrzőkké teszem őket a ház őrzésére, annak minden szolgálatára, és
mindarra amit abban cselekedni kell.
15 De azok a lévita papok, a Sádók fiai,
akik a szenthelyem rendtartását megtartották, mikor Izrael fiai eltévelyedtek tőlem, ők járuljanak hozzám, hogy
szolgáljanak nekem és álljanak előttem, hogy áldozzanak nekem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr ISTEN.
16 Ők járjanak be az én szenthelyembe,
és járuljanak az én asztalomhoz, hogy
szolgáljanak nekem, és az én rendelésemet megőrizzék.
17 És mikor be akarnak menni a belső
udvar kapuin, lenruhába öltözzenek,
és gyapjú ne legyen rajtuk, ha a belső udvar kapuiban és a házban szolgálnak.
18 Lensüveg legyen fejükön, és len alsónadrág derekukon; ne öltözzenek izzadásig.
19 Mikor pedig kimennek a külső udvarba, a külső udvarba a néphez, vessék le ruháikat amelyekben szolgáltak,
és tegyék le azokat a szenthely kamráiban, és öltözzenek más ruhákba, hogy
meg ne szenteljék a népet ruháikkal.
20 És fejüket ne nyírják kopaszra, de
nagy hajat se neveljenek, hanem hajukat megegyengessék.
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21 És a papok közül senki ne igyon
bort mikor a belső udvarba bemennek.
22 És özvegyet vagy eltaszítottat ne
vegyenek maguknak feleségül, hanem
szüzeket Izrael házának magvából; de
olyan özvegyet, aki papnak özvegye,
elvehetnek.
23 És az én népemet tanítsák, hogy mi
a különbség szent és közönséges között, és a tisztátalan és tiszta között
való különbséget ismertessék meg velük.
24 És peres ügyben ők álljanak elő ítélni, az én törvényeim szerint ítéljék
meg azt; és tanításaimat és rendeléseimet megtartsák minden ünnepemen,
és az én szombatjaimat megszenteljék.
25 És holt emberhez be ne menjen,
hogy magát megfertőzze, csak atyjáért és anyjáért, és fiáért, és lányáért, és
fiútestvéréért, és lánytestvéréért, akinek még nem volt férje, fertőzheti meg
magát.
26 És megtisztulása után számláljanak
neki hét napot.
27 És amely napon bemegy a szenthelyre, a belső udvarba, hogy szolgáljon a szenthelyen, mutassa be bűnért
való áldozatát, ezt mondja az Úr ISTEN.
28 És örökségük lesz nekik: én vagyok
az ő örökségük, és ne adjatok nekik
birtokot Izraelben: én vagyok az ő birtokuk.
29 Az ételáldozat és a bűnért és vétekért való áldozat, ez legyen élésük, és
valamit Izraelben Istennek szentelnek,
minden az övék legyen.
30 És minden első termés zsengéje
mindenből, és minden amit áldozatra
visztek mindenből, tudniillik minden
áldozatotokból, legyen a papoké, és az
új gabonából sütött kenyerek zsengéjét
adjátok a papnak, hogy áldás nyugodjon házadon.
31 Semmi döglöttet és vadtól szaggatottat, akár madár, akár egyéb állat legyen, ne egyenek a papok.
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Az egész földből négy részt szakít
ki az Isten, egy rész a papoké és a
templomé, a másik rész a lévitáké, a harmadik rész a város számára, a negyedik rész a
fejedelem számára. Inti Izrael fejedelmeit,
inti, hogy a font és a mérték igaz legyen.
Az első zsengék felviteléről és egyéb áldo-
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28
4Móz
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5Móz 18,1;
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31
3Móz 22,8;
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zatokról. A fő ünnepek: a húsvét, a pünkösd és a sátoros ünnep és annak megszenteléséről. Továbbá vedd észre, hogy
itt mindenestől fogva a különböző rendeket írja meg a próféta, amelyet Mózes rendelt az Isten szolgálatára, mind pedig a
külső polgári rendet. Ezzel megjelenti először, hogy a Mózestől rendelt ceremóniáknak vége lesz, másodszor Jézus Krisztusban megújul minden.
1 És mikor a földet sorsvetéssel elosztjátok örökségül, adjatok áldozatot az
ÚRnak, szent részt a földből; hosszúsága legyen huszonötezer és szélessége tízezer sing, szent legyen az egész
határában körös-körül.
2 Ebből legyen a szenthelyé ötszáz
sing, ötszáz singgel mérve egy négyszög minden oldalát, és mellette ötven
sing üres tér legyen minden oldalon.
3 És ebből a megmért helyből mérj ki
huszonötezer sing hosszúságot és tízezer sing szélességet, és ebben lesz a
szenthely, és a Szentek Szentje.
4 Szent rész ez a földből; legyen a papoké, a szenthely szolgáié, akik ide járulnak szolgálni az URat; és ez az ő
házaik helye legyen, és szent hely a
szenthely számára.
5 És huszonötezer sing hosszában és
tízezer sing széltében legyen a lévitáké, a ház szolgáié tulajdonukul, húsz
kamrául,
6 És a város tulajdonául adjatok ötezer
sing szélességet és huszonötezer sing
hosszúságot a szent áldozat mentén;
az egész Izrael házáért legyen ez.
7 És a fejedelem tulajdona lesz a szent
áldozatnak és a város tulajdonának
mind a két oldalán a szent áldozat előtt
és a város tulajdona előtt a napnyugati oldalon nyugatra és a napkeleti oldalon keletre, és hosszúsága olyan lesz
mint a részek közül egyé, a napnyugati határtól a napkeleti határig.
8 Az ő földje legyen az, tulajdona Izraelben; és többé ne sanyargassák fejedelmeim az én népemet, hanem adják át a többi földet Izrael házának az ő
nemzetségei szerint.
9 Ezt mondja az Úr ISTEN: Legyen
elég már nektek, Izrael fejedelmei! A
törvénytelenséget és erőszaktételt távoztassátok el, és törvény szerint és
igazságot cselekedjetek. Vegyétek le

népemről sarcolásotokat, ezt mondja
az Úr ISTEN.
10 Igaz mérőserpenyőitek legyenek és
igaz efátok és igaz báthotok:
11 Az efa és a báth egy mértékűek legyenek úgy, hogy a hómer tizedét fogadja be a báth, és a hómer tizede legyen az efa, a hómerhez kell mértéküket igazítani.
12 És a siklusban húsz gérája legyen;
húsz siklus, huszonöt siklus, tizenöt
siklus legyen a mina nálatok.
13 Ez az áldozat melyet fel kell vinnetek: egy hómer búzából egy hatodrész
efa, és egy hómer árpából is az efa hatodrészét adjátok.
14 És az olajból rendelt rész egy báth
olajból: a báth tizede a kórusból, tíz
báthból, egy hómerből, mert tíz báth
egy hómer.
15 És kétszáz juhból egy bárányt az Izrael kövér juhaiból, ételáldozatra és
égőáldozatra és hálaadó áldozatokra,
az ő megtisztulásukra, ezt mondja az
Úr ISTEN.
16 A föld egész népe köteles legyen
erre az áldozatra a fejedelem részére
Izraelben.
17 A fejedelem tiszte lesz pedig, hogy
vigyen egészen égőáldozatokat és ételáldozatot és italáldozatot az ünnepeken és az újholdak napján és a szombatokon, Izrael házának minden ünnepein: ő teljesítse a bűnért való áldozatot, és az ételáldozatot, és az egészen
égőáldozatot, és a hálaadó áldozatokat, hogy megtisztítsa Izrael házát.
18 Ezt mondja az Úr ISTEN: Az első
hónapban, a hónap elsején vegyél egy
fiatal, hibátlan bikát és tisztítsd meg a
szenthelyet.
19 És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből, és hintse a ház ajtófélfáira
és az oltár bekerítésének négy szegletére és a belső udvar kapufélfáira.
20 És így cselekedj a hónap hetedik
napján a tudatlanságból vétkezőért és
a vigyázatlanságért, és így tisztítsátok
meg a házat.
21 Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján legyen a ti páskhátok; a
hétnapos ünnepen kovásztalan kenyeret egyetek.
22 És a fejedelem azon a napon áldozzon magáért és a föld egész népéért
egy bikával, bűnért való áldozatul.
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23 És az ünnep hét napján tegyen egészen égőáldozatot az ÚRnak hét bikával és hét kossal, épekkel, naponta hét
napon át, és bűnért való áldozatot egy
kecskebakkal naponként;
24 És ételáldozatul tegyen egy efát a
bika mellé és egy efát a kos mellé, és az
olajból egy hint az efához.
25 A hetedik hónapban, a hónap tizenötödik napján, az ünnepen hasonlóképpen cselekedjen hét napon át:
a bűnért való áldozattal, az egészen
égőáldozattal, az ételáldozattal és az
olajjal.
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A szombat és az újhold áldozatairól.
A fejedelem áldozatáról. Melyik kapun kell bemenni a templomba és melyiken
kell kijönni. A fejedelem szabad akaratból
való áldozata. Kinek adhat a fejedelem az ő
jószágából örökséget az ajándékra és kinek
nem. A papok konyháiról ír, ahol az áldozatokat főzzék vagy süssék meg.

1 Ezt mondja az Úr ISTEN: A belső udvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák ki.
2 És a fejedelem jöjjön be a kapu tornácának útján kívülről, és álljon a kapu
félfája mellé, és mikor a papok megáldozzák az ő égőáldozatát és hálaadó
áldozatait, ő leborulva imádkozzon a
kapu küszöbén, azután menjen ki, a
kaput pedig ne zárják be estig.
3 És leborulva imádkozzon az ország
népe ugyanannak a kapunak bejáratánál a szombatokon és az újhold napjain az ÚR előtt.
4 Az égőáldozat pedig, melyet a fejedelem vigyen szombatnapon az
ÚRnak, hat ép bárány és egy ép kos legyen;
5 És az ételáldozat: egy efa a kos mellé; és a bárányok mellé ételáldozatul
amit keze adhat, és az olajból egy hin
az efához.
6 Az újhold napján pedig egy ép, fiatal bika és hat bárány és egy kos, mind
épek legyenek.
7 És a bika mellé egy efát és a kos mellé
egy efát tegyen ételáldozatul; és a bárányok mellé azt ami kezétől telik, és
az olajból egy hint az efához.
8 És mikor bemegy a fejedelem, a kapu
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tornácának útján menjen be, és ezen az
úton menjen ki.
9 Mikor pedig a föld népe megy be
az ÚR elé az ünnepeken, aki az északi kapu útján ment be, hogy leborulva imádkozzon, a déli kapu útján menjen ki; aki pedig a déli kapu útján ment
be, az az északi kapu útján menjen ki;
ne térjen vissza a kapu útjához, amelyen bement, hanem az azzal szemben
lévőn menjen ki.
10 A fejedelem pedig, mikor bemennek, közöttük menjen be, és mikor kimennek, együtt menjen ki velük.
11 És az ünnepeken és a szent egybegyűléseken legyen az ételáldozat egy
efa egy bika mellé és egy efa a kos mellé, és a bárányok mellé amit keze adhat, és az olajból egy hin az efához.
12 Továbbá, mikor a fejedelem szabad
akaratból tesz égőáldozatot, vagy hálaadó áldozatokat szabad akaratból az
ÚRnak, nyissák ki neki a kaput mely
napkeletre néz, és ő vigye égőáldozatát és hálaadó áldozatait, mint ahogy
szombatnapon szokta tenni, és azután
menjen ki és zárják be a kaput kimenése után.
13 És egy esztendős ép bárányt áldozz
égőáldozatul naponta az ÚRnak; minden reggel áldozz azzal.
14 És ételáldozatot tegyél hozzá minden reggel: egy hatodrész efát, és az
olajból a hin harmadrészét a liszt megnedvesítésére, ételáldozatul az ÚRnak;
örökre állandó rendelések ezek.
15 Hozzátok azért a bárányt és az ételáldozatot és az olajat minden reggel állandó égőáldozatul.
16 Ezt mondja az Úr ISTEN: Ha a fejedelem ajándékot ad valamelyik fiának a maga örökségéből, az az ő fiaié
legyen tulajdonul örökségül.
17 De ha örökségéből valamelyik szolgájának ad ajándékot, az a szabadság
esztendejéig lesz azé, azután visszaszáll a fejedelemre; csak az ő öröksége
lesz az ő fiaié.
18 És a fejedelem el ne vegyen a nép
örökségéből, hogy nyomorgatással kivesse őket tulajdonukból; a maga tulajdonából adjon örökséget fiainak, hogy
az én népem közül senki el ne széledjen a maga tulajdonából.
19 És bevitt engem ahhoz a bejárathoz,
mely a kapu mellett oldalt volt, a kam-
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rákhoz, a papok szent helyéhez, melyek északra néznek, és íme egy hely
volt ott leghátul nyugatra.
20 És mondta nekem: Ez a hely ahol a
papok a vétekért és a bűnért való áldozatot főzzék, és ahol az ételáldozatot süssék, hogy ne kelljen kivinniük a
külső udvarba a nép megszentelésére.
21 És kivitt engem a külső udvarba,
és elhordozott engem az udvar négy
szegletén, és íme az udvar mindegyik
szegletében egy-egy udvar volt.
22 Az udvar négy szegletében zárt udvarok voltak, negyven sing hosszúságúak és harminc sing szélesek; egy
mértéke volt a négy szegleten való udvaroknak.
23 És falazások voltak bennük köröskörül mind a négy körül, és a falazások alatt konyhák voltak csinálva körös-körül.
24 És mondta nekem: Ez a főzőház,
ahol a ház szolgái a nép áldozatát főzzék.
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A templomból kifolyó vizet lát. Izrael
földjének elosztását végzi el, amelyet
elkezdett a feljebb lévő részekben, 45. részben, amely valamennyire különbözik attól,
amit Mózes megírt. 4Móz.34.

7
Jel 22,2;

1 És visszatérített engem a ház ajtajához, és íme víz jött ki a ház küszöbe
alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé volt, és a víz aláfolyt a ház jobb
oldala alól, az oltártól délre.
2 És kivitt engem az északi kapu útján,
és elhordozott engem a kívül lévő úton
a külső kapuhoz, mely napkeletre néz,
és íme a víz ott forrt ki a jobb oldal alól.
3 Mikor kiment az a férfi napkelet felé
mérőzsinórral a kezében, mért ezer
singet, és átvitt engem a vízen, a víz
bokáig ért.
4 És mért ismét ezret, és átvitt engem
a vízen, a víz pedig térdig ért. És mért
ismét ezret, és átvitt engem és a víz derékig ért.
5 És mért még ezret, és olyan folyó volt,
hogy nem mehettem át rajta, mert magas volt a víz, megúszni való víz, folyó, melyen nem lehet átgázolni.
6 És mondta nekem: Láttad, ember fia?
És visszavezetett engem a folyó partján.
7 És mikor visszatértem, íme a folyó

partján igen sok fa volt mindkét oldalon.
8 És mondta nekem: Ez a víz az első
Galileára folyik ki, és a lapályra megy
alá, és a tengerbe megy be, a tengerbe
szakad, és meggyógyulnak a vizek.
9 És úgy lesz, hogy minden élő állat
amely nyüzsög, valahová ez a folyam
bemegy, élni fog; és a halak nagy bősége lesz, mert ez a víz bement oda, és
azok meggyógyulnak, és él minden,
valahová ez a folyó bement.
10 És halászok állnak rajta Éngeditől
Énegláimig: varsák kivető helye lesz;
nemük szerint lesznek benne a halak
mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel.
11 Mocsarai és tócsái pedig nem
gyógyulnak meg, só helyei lesznek.
12 És a folyó mellett mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája
növekedik fel; leveleik nem hervadnak
el és gyümölcseik nem fogynak el; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnan a szenthelyből
folyik ki; és gyümölcsük eledelre, és leveleik orvosságra valók.
13 És mondta az Úr ISTEN: Ez a határ, amely szerint örökségül osszátok
el magatok közt a földet Izrael tizenkét
törzse szerint, Józsefnek két örökséget.
14 És vegyétek azt örökségül mindnyájan egyenlően, mivelhogy fölemeltem kezemet, hogy atyáitoknak adom
azt, tehát az a föld essen nektek örökségül.
15 És ez legyen a föld határa, észak
felé a nagy-tengertől, Hetlónon át
Sedádnak menve:
16 Hamát, Berótha, Szibraim, mely Damaszkusz határa és Hamát határa közt
van, a középső Hásér, mely Havrán
határán van.
17 Így legyen a határ a tengertől Hacar-Énónig Damaszkusz határán és
azontúl északra, és Hamát határán: ez
az északi oldal.
18 És a keleti oldalon: Havrán és Damaszkusz és Gileád között és Izrael
földje között a Jordán legyen; attól a
határtól a keleti tengerig mérjétek: ez
a keleti oldal.
19 És a déli oldalon dél felé: Támártól a
versengések vizéig Kádesben, azután a
folyó felé a nagy-tengerig: ez a déli oldal dél felé.
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20 És a nyugati oldal: a nagy-tenger,
attól a határtól fogva addig ahol egyenesen Hamátba mennek: ez a nyugati oldal.
21 És osszátok el ezt a földet magatok
közt Izrael nemzetségei szerint.
22 És legyen, hogy sorsvetéssel os�szátok el azt magatok közt és a jövevények közt akik köztetek laknak, akik
fiakat nemzettek köztetek, és úgy tartsátok őket, mint aki ott született az Izrael fiai között: veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségük Izrael nemzetségei között.
23 És úgy legyen, hogy amely nemzetséggel lakik a jövevény, ott adjátok ki
az ő örökségét. Ezt mondja az Úr ISTEN.
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A hét nemzetség kiosztott része.
Újra leírja a papok, a léviták, a városok és a fejedelmek elkülönített jószágát.
A többi nemzetségnek kiosztott részéről, és
a város kapuiról ír.

1 Ezek a nemzetségek nevei: az északi
határon a Hetlóntól Hamáthig vezető
út mentén Hacar-Énonig Damaszkusz
határán észak felé, Hamát mentén, és
pedig legyen az övé a keleti és nyugati
oldal: Dán, egy rész;
2 És Dán határa mellett a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Áser, egy rész;
3 És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Nafthali, egy rész;
4 És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Manassé, egy
rész;
5 És Manassé határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Efraim, egy
rész;
6 És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Rúben, egy
rész;
7 És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Júda, egy rész;
8 És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen a szent áldozat melyet az ÚRnak szenteltek: huszonötezer sing széles és olyan hos�szú mint egy-egy rész a keleti oldaltól
a nyugati oldalig; és a szenthely annak
közepén legyen;
9 A szent áldozat melyet az ÚRnak
szenteltek, huszonötezer sing hosszú
és tízezer sing széles legyen;
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10 És ezeké legyen ez a szent áldozat:
a papoké északra huszonötezer sing és
nyugatra tízezer sing szélesség és keletre tízezer sing szélesség és délre huszonötezer sing hosszúság, és az ÚR
szenthelye annak közepén legyen:
11 A papoké, akik megszenteltettek a
Sádók fiai közül, akik megtartották az
én rendelésemet, akik nem tévelyedtek el mikor Izrael fiai eltévelyedtek,
mint ahogy eltévelyedtek a léviták,
12 Övék legyen ez mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen
szentséges, a léviták határán.
13 A lévitáké pedig a papok határa
mentén huszonötezer sing hosszúság
és tízezer szélesség legyen; az egész
hosszúság huszonötezer és a szélesség
tízezer legyen.
14 És semmit abból el ne adjanak, se
el ne cseréljék, se másra át ne szálljon a
földnek ez a zsengéje, mert az ÚRnak
szenteltetett.
15 És az ötezer sing, mely a szélességben megmaradt a huszonötezer mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és üres tér, és a város annak a
közepében legyen.
16 És ezek legyenek annak méretei: az
északi oldalon négyezer ötszáz sing és
a déli oldalon négyezer ötszáz és a keleti oldalon négyezer ötszáz és a nyugati oldalon négyezer ötszáz.
17 És a város alatt üres tér legyen
észak felé kétszázötven sing és dél
felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugatra kétszázötven.
18 Ami pedig megmaradt hosszában
a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugatra, az ott maradjon
a szent áldozat mentén, és legyen annak termése azok eledele akik a városnak szolgálnak.
19 És Izrael minden nemzetségéből legyenek szolgák akik a városnak szolgáljanak.
20 Az egész huszonötezer sing szent
áldozatot huszonötezer sing négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.
21 Ami pedig megmaradt, a fejedelemé lesz; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán,
szemben a huszonötezer sing szent áldozattal a keleti határig és nyugat felé
szemben a huszonötezer singgel egé-

Ezékiel 48. - Dániel
szen a nyugati határig lesz, a kiosztott
részek mentén, a fejedelemé; és a szent
áldozat és a ház szenthelye annak közepén legyen.
22 És a léviták tulajdonától és a város
tulajdonától fogva, mely annak közepében van, ami a fejedelemé, a Júda
határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.
23 És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Benjámin, egy
rész.
24 És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Simeon, egy rész.
25 És Simeon határán a keleti oldaltól a
nyugati oldalig: Issakhár, egy rész.
26 És Issakhár határán a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Zebulon, egy rész.
27 És Zebulon határán a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Gád, egy rész.
28 És Gád határán a déli oldalon dél
felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a
nagy-tengerig.

29 Ez a föld melyet sorsvetéssel örökségül osszatok el Izrael nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt
mondja az Úr ISTEN.
30 És ezek a város külső részei: Az
északi oldalon négyezer ötszáz sing
mérték.
31 És a város kapui, Izrael nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy,
Lévi kapuja egy.
32 És a keleti oldalon négyezer ötszáz
sing és három kapu: József kapuja egy,
Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.
33 És a déli oldalon is négyezer ötszáz sing mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy,
Zebulon kapuja egy.
34 A nyugati oldalon négyezer ötszáz
sing három kapuval: Gád kapuja egy,
Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:
35 Körös-körül tizennyolcezer sing; és
a város neve attól a naptól fogva: Ott
lakozik az ÚR!

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
Dániel nem a zsidók országában, hanem Babilonban, a fogság helyén írta az ő könyvét, mint Ezékiel is, melyben az ő maga és társai állapotát írja meg. Valamint e világ
négy birodalmáról ír a 2. részben és a 7. részben. A fogságban lévő egyház nyomorúságáról és az Isten az Ő egyháza gondviseléséről a 3. és 6. rész. A kegyetlen babiloni fejedelmek büntetéséről, 4. és 5. rész. Dárius és Alexander birodalmáról és ennek halála után jövő királyok vitájáról a 8. és 11. rész. Az ő könyörgésének meghallgatásáról a
nép szabadulásáért, a Krisztus haláláról, dicsőségéről, feltámadásáról, örök életről szól
a 9. és 12. rész.
A 9.rész 24., 25., 26., 27. verseinek világos magyarázata:
Mivel e négy versben nagy homályosság van, szükség ezért azokat megmagyarázni. Könyörgött Dániel Babilonban az Istenhez az ő népe fogságából való szabadulásáért és Jeruzsálem megépítéséért, miután megértette Jeremiás próféta írásából, hogy az Isten hetven esztendőt adott az ő fogságukra. Ebben a négy versben felel az angyal Dániel könyörgésére. Azt mondja az angyal Dánielnek a 24-es versben, a te néped felől és a te városod felől, hogy vége legyen a gonoszságnak, hetven hetet rendelt az Isten.
A népet és a várost a Dánielének mondja, de nem azért, hogy az Isten megvetette volna, mint ahogy néhányan magyarázzák, hanem azért, mert Dánielnek nagyon a szívén
volt a nép sorsa és állapota. Mintha azt mondaná: amely városért és népért ilyen szorgalmasan közbenjársz, annak a népnek szabadulására és a városának felépítésére hetven
hetet rendelt az Isten. Nem csak ezeknek, hanem a Messiás elküldésére rendelte ezt az
időt. Mert Isten nem csak a nép szabadulásáról és a város épüléséről hallgatott meg téged (Dánielt), hanem a Messiás eljövetele felől is. Azaz nem csak a nép szabadulását a
babiloni fogságból, és nem csak megépíteni Jeruzsálemet, hanem a megígért Messiást is
elbocsátja, aki a népet a szellemi fogságból megszabadítja és a szellemi várost megépítse Istennek, a népet megszabadítsa a bűntől, az elveszett igazságot helyre állítsa, hogy a
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kijelentéseknek és jövendöléseknek vége legyen, és a Szentek Szentje, a Messiás, a Próféta, Papi és Királyi méltóságra legyen felkenve.
Mivel azt mondja, hogy Isten mindezeknek hetven hetet rendelt, meg kell látnunk men�nyi időt tesz az ki. A Szentírásban kétféle hét van. Az első rendbeli hét, a napi szám szerint való hét, amelyek hét napból állnak, mint az 5Móz.6,9.-ben, mikor azt mondja Mózes, hogy a húsvét után pünkösdig hét hetet számoljanak. Másodrendbeli hetek, az év
szám szerinti való hét, amely hetek, hét évből állnak, mint a 3Móz.25,8., ahol megmondja Isten Mózesnek, hogy hét évi hetet számoljon, amelyek hét-hét évet foglalnak egybe.
Az angyal azért nem napoknak, hanem éveknek hetéről szól, melyek 490 évet tesznek ki
összesen, mert hetvenszer hét az 490. Azért azt mondja az angyal, hogy a nép hazatérésének, a városnak és a templomnak megépítésére, és a Messiás elbocsátásának, halálának, feltámadásának 490 évet rendelt az Isten. Mintha azt mondaná: a rabság és az Isten haragja 70 évig volt, de Isten az Ő kegyelmességét hétszerte jobban kiterjeszti, hétszer hetven évig.
A 25. versben megtanítja az angyal Dánielt, hogy ezeket az éveket honnan kell számolni, ezt mondja: a nép szabadulása és Jeruzsálem megépítéséről való kijelentéstől fogva
kell azt számolni. A kijelentést érti a Czírus király parancsának kihirdetésén. Mert miután Czírus bevette Babilont, és a Perzsákra szállt a káldeusok és az asszíriaiak birodalma, kihirdeti, és írásban is mindenütt az egész birodalomban hirdetteti, hogy a zsidók
szabadon hazatérhetnek Jeruzsálembe, és építsék meg az Isten templomát, ahogy meg
van írva a 2Krón.36., Ezsd.1., noha mások máshonnan kezdik számolni a 490 évet, de
minden kétség nélkül Czírus birodalmának első évétől kell a számolást kezdeni, mikor
parancsot ad a népnek a hazatérésről. De azt vedd észre, hogy az angyal a hetven hetet
három részre osztja, hét hétre, hatvankét hétre és egy hétre, mert azt mondja, a nép hazatéréséről és a város megépítéséről való parancstól fogva a Messiásig hét hét.
A hét hét pedig 49 év, mert ahogy mondtuk minden hét, hét évet foglal magába, hétszer
hét pedig negyvenkilenc. Ennyi idő van a fogságból való szabadulástól fogva a templom építésének és befejezésének végéig. A templom alapját három évig rakták, és elvégezték a többit negyvenhat évig, mint ahogy zsidók is mondják, hogy negyvenhat évig
épült e templom Jn.2,20. Másodszor azt mondja, hatvan hét van a Krisztusig, és a nép
hazamegy, megépítik a várost, és ez hatvankét hét, 434 év, ez idő alatt épült meg a város, annak utcái, városfalai, a Messiás is ez idő alatt jött el, azaz a szabadulástól fogva
483 év leforgásában, mert noha ezelőtt született, de ebben az időben keresztelkedett meg
Keresztelő János által és jelentette meg magát e világnak, mikor harminc éves volt, Lk.3.
Azt is mondja, hogy szoros időben épül a város, azaz nagyon nyomorúságosan, sok háborúsággal, mint arról bizonyságot tesz Ezsdrás, Nehémiás és a Makkabeusok könyve.
A 26. versben a Krisztusnak haláláról és feltámadásáról nagyon nyilván szól az angyal, mert azt mondja, hogy 62 hét múlva a Messiást megölik és neki nem árt a halál,
de azt vedd észre, hogy a 62 héthez kell számolni azt a hetet is, melyről ezelőtt szólt.
Azért megölik Krisztust 69 hét után, miután a babiloni fogságból megszabadulnak.
Amely dolognak a következő részben pontos évét megmondja, mert azt mondja, hogy
hét hét és hatvankét hét után egy hétben sokakkal meg fogja erősíteni a szövetséget,
és hogy mégis nyilvánvalóbb legyen, azt mondja, hogy fél hétben véget vet az áldozatoknak az Ő halálának áldozata által, és itt szól az angyal a Krisztus keresztsége utáni évekről, mert az Ő keresztsége után, miután tanított fél hétig, azaz negyedfél évig
azután meghalt. Az Ő áldozatának és az Ő vére által az Isten velünk kötött szövetségét megerősítette és megpecsételte. De azt lásd meg, hogy a hétnek fele, azaz negyedfél
év nem töltetett be. De az angyal szól hetven hétről, úgymint egy kerek számról, hogy
a hívők arról inkább megemlékezzenek, az az Apostolok tanításának ideje. De az nem
negyedfél évet ad ki.
Mindezek után, hogy a zsidók el ne ámítsák saját magukat, hanem gondoljanak a megtérésre, jövendőt mond, nekik és a város utolsó veszedelméről és romlásáról. Mert azt
mondja, a várost és a templomot el fogja pusztítani az elkövetkezendő fejedelem népe,
amelyen Titus császárt érti, aki őket mindenestül elrontja és elpusztítja, mint ahogy az
özönvíz vagy árvíz mindent elpusztít. Magukat ne hitegessék a zsidók és ne reméljenek szabadulást az utolsó veszedelemből, mert ez az Istentől elvégzett pusztulás száll
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a népre és a hadakozásnak vége az örökkévaló pusztulás lesz. E szörnyű pusztulásnak
oka pedig nem egyéb lesz, hanem az utálatosságoknak elterjedése, amelyen érti a bűn eláradását. De azt figyeld meg, hogy a Jeruzsálem pusztulásának éveit nem kell számolni a hetven hét közé, mert azok a Krisztus halálában betöltettek, azután a pusztulás lett
negyven évvel.

1

Joákhimot, Júda királyát fogságba viszik Babilonba. Nabukodonozor a rab
gyermekek közül válogat, akiket írásban,
tudományban és a káldeusok nyelvére tanítanak, akik a jövőben a király előtt fognak szolgálni, akik között volt Dániel három társával. Dániel nem akarja magát
a pogány király ételével és italával megfertőzni. Az Isten Dánielt az ő társaival
együtt nagy bölcsességgel szereti.

1
2Kir 24,2-3;
2Krón 36,6;

1 Jojákim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jött
Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt.
2 És kezébe adta az Úr Jojákimot, a
Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és Sineár földjére vitte azokat, az ő istenének házába, és az
edényeket bevitte az ő istenének kincsesházába.
3 És mondta a király Aspenáznak, az
udvarmesterek fejedelmének, hogy
hozzon az Izrael fiai közül, királyi
magból való és előkelő származású ifjakat,
4 Akikben semmi fogyatkozás nincs,
hanem akik kinézetre nézve szépek,
minden bölcsességre eszesek és ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasak lennének arra, hogy a király palotájában álljanak; és tanítsák meg azokat a
káldeusok írására és nyelvére.
5 És rendelt nekik a király mindennapi
szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő ivott, hogy így nevelje
őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt.
6 Ezek között volt pedig a Júda fiai
közül: Dániel, Ananiás, Misáel és
Azariás.
7 És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik; tudniillik elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiást
Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást
Abednegónak.
8 De Dániel eltökélte a szívében, hogy
nem fertőzi meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és

kérte az udvarmesterek fejedelmét,
hogy ne kelljen magát megfertőznie.
9 És az Isten kegyelemre és irgalomra
méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek
fejedelme előtt,
10 És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: Félek én az én uramtól a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat; minek lássa, hogy
a ti arcotok hitványabb azoknál az ifjakénál akik egykorúak veletek? és így
bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál.
11 És mondta Dániel Malasárnak, akire az udvarmesterek fejedelme bízta
Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást:
12 Tégy próbát kérlek a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet,
hogy azt igyunk.
13 Azután mutassák meg neked a mi
kinézetünket és azoknak az ifjaknak a
kinézetét akik a király ételével élnek,
és úgy cselekedj majd a te szolgáiddal.
14 És engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük tíz napig.
15 És tíz nap múlva szebbnek látszott
az ő kinézetük, és hústestben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál
akik a király ételével éltek.
16 Elvette azért Malasár az ételüket és
az italul rendelt bort, és zöldségféléket
adott nekik.
17 És adott az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban
való értelmet és bölcsességet; Dániel
pedig értett mindenféle látomáshoz és
álmokhoz is.
18 Miután pedig elmúlt az idő amikorra meghagyta a király, hogy vigyék elé
őket, bevitte őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé.
19 És szólt velük a király, és mind között sem találtak olyat mint Dániel,
Ananiás, Misáel és Azariás; és a király
előtt álltak.
20 És minden bölcs és értelmes dologban amely felől a király tudakozódott
tőlük, tízszerte okosabbaknak találta
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őket minden asztrológusnál és varázslónál akik egész országában voltak.
21 És ott volt Dániel a Czírus király
első esztendejéig.

2

Nabukodonozor álmot lát, országában
a bölcseket behívatja, akik nem tudják
a király álmát sem elmondani, sem megmagyarázni, ezért meg akarja őket öletni.
Dániel időt kér, és Isten megjelenti neki az
álmot és a király előtt megmagyarázza, és
ezekért Dánielt társaival együtt a király
nagy méltóságra emeli.

5
Dán 3,29;

1 És Nabukodonozor uralkodásának
második esztendejében álmokat látott
Nabukodonozor, és nyugtalan lett a
szelleme, és az álma elmúlt tőle.
2 És mondta a király, hogy hívjanak
írástudókat, asztrológusokat, varázslókat, bűbájosokat és káldeusokat,
hogy fejtsék meg a király álmait; és bementek azok, és a király elé álltak.
3 És mondta nekik a király: Álmot láttam, és nyugtalan a szellemem amíg
meg nem tudom az álmot.
4 És mondták a káldeusok a királynak szíriai nyelven: Király, örökké élj!
mondd meg az álmot szolgáidnak és
megjelentjük az értelmét.
5 Felelt a király és mondta a
káldeusoknak: Az a dolog kiesett a fejemből. Ha tehát meg nem mondjátok
nekem az álmot és annak értelmét, darabokra tépetlek és házaitok szemétdombokká lesznek.
6 Ha pedig az álmot és annak értelmét megjelentitek: ajándékokat, jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem,
ezért az álmot és annak értelmét jelentsétek meg nekem.
7 Feleltek másodszor, és mondták: A
király mondja meg az álmot szolgáinak, és megjelentjük az értelmét.
8 Felelt a király, és mondta: Bizony tudom én, hogy csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy kiment elmémből az a dolog.
9 Hogyha az álmot meg nem mondjátok nekem, csak egy ítélet lehet felőletek: mivelhogy hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy azzal tartsatok
engem amíg múlik az idő. Ezért mondjátok meg nekem az álmot, akkor tudom, hogy az értelmét is megjelenthetitek nekem.
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10 Feleltek a káldeusok a királynak,
és mondták: Nincs ember a földön aki
a király dolgát megjelenthetné, mert
egyetlen nagy és hatalmas király sem
kívánt még egyetlen írástudótól, varázslótól, asztrológustól és káldeustól
sem ilyen dolgot.
11 Mert az a dolog amit a király kíván
igen nehéz, és nincs más aki azt megjelenthetné a király előtt, csak az istenek,
akiknek nincs lakásuk a hústesttel.
12 Emiatt a király megharagudott és
igen felgerjedt, és meghagyta, hogy a
babiloni bölcseket mind veszítsék el.
13 És kiment a parancs, hogy öljék
meg a bölcseket; és keresték Dánielt és
a társait, hogy megöljék.
14 Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen
felelt Arióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket.
15 Szólt és mondta Arióknak, a király
főemberének: Miért siet a király ezzel
a paranccsal? Akkor Ariók elmondta a
dolgot Dánielnek.
16 És bement Dániel, és kérte a királyt,
hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak.
17 Ekkor Dániel hazament, és elmondta a dolgot Ananiásnak, Misáelnek és
Azariásnak, az ő társainak,
18 Hogy kérjenek a menny Istenétől irgalmat e titok miatt, hogy el ne ves�szen Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt.
19 Dánielnek megjelentetett akkor az a
titok éjjeli látásban. Akkor áldotta Dániel a menny Istenét.
20 Szólt Dániel, és mondta: Áldott legyen az Isten neve örökkön-örökké,
mert Övé a bölcsesség és az erő.
21 És Ő változtatja meg az időket és az
idők részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ad bölcsességet a bölcseknek
és tudományt az értelmeseknek.
22 Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a sötétségben, és
világosság lakik vele!
23 Neked adok hálát atyáim Istene,
és dicsérlek téged, hogy bölcsességet
és erőt adtál nekem, és most megjelentetted nekem amit kértünk tőled,
mert a király dolgát megjelentetted
nekünk!
24 Bement azért Dániel Ariókhoz, akit
rendelt a király, hogy elveszítse a babi-
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1Móz 41,16;
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Dán 4,19;
Dán 5,18;

loni bölcseket; elment azért, és mondta
neki: A babiloni bölcseket ne veszítsd
el; vigyél engem a király elé és a megfejtést tudtára adom a királynak.
25 Akkor Ariók sietve bevitte Dánielt
a király elé, és mondta: Találtam egy
férfit Júda fogoly fiai között, aki megjelenti a megfejtést a királynak.
26 Szólt a király, és mondta Dánielnek,
akit Baltazárnak neveztek: Csakugyan
képes vagy megjelenteni nekem az álmot amit láttam, és annak értelmét?
27 Felelt Dániel a király előtt, és mondta: A titkot, amiről a király tudakozódott, a bölcsek, asztrológusok, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg
nem jelenthetik a királynak;
28 De van Isten a mennyben, aki a titkokat megjelenti, és Ő tudtára adta
Nabukodonozor királynak, mi lesz az
utolsó napokban. Az álmod és fejed látása az ágyadban ez volt:
29 Neked, óh király! gondolataid támadtak az ágyadban afelől, hogy mik
lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette neked azt ami
lesz.
30 Nekem pedig ez a titok nem bölcsességből, ami bennem volna minden
élő felett, jelentetett meg, hanem azért,
hogy a megfejtést tudtára adjam a királynak, és megértsd szíved gondolatait.
31 Te láttad óh király, és íme egy nagy
kép; ez a kép, ami hatalmas volt és kiváló a fényessége, előtted állt, és kinézete rettenetes volt.
32 Annak az állóképnek feje tiszta
aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa
és oldalai rézből,
33 Lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak.
34 Nézted amíg egy kő leszakadt kéz
érintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta azokat.
35 Akkor eggyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és olyanok lettek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és azoknak helyüket sem találták. Az a kő pedig ami leütötte az állóképet, nagy heggyé lett, és
betöltötte az egész földet.
36 Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak.
37 Te, óh király! királyok királya, aki-

nek a mennyei Isten birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott;
38 És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak laknak, a kezedbe
adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: te vagy az aranyfej.
39 És utánad más birodalom támad,
alábbvalóbb mint te; és egy másik, egy
rézből való harmadik birodalom, ami
az egész földön uralkodik.
40 A negyedik birodalom pedig erős
lesz mint a vas, mert ahogy a vas széttör és összezúz mindent, bizony mint a
vas pusztít, azokat mind szétzúzza és
elpusztítja.
41 Hogy pedig lábakat és ujjakat részben cserépből, részben vasból valónak
láttál: a birodalom kétfelé oszlik, de lesz
benne a vas erejéből, ahogy láttad, hogy
a vas keveredve volt az agyagcseréppel.
42 És hogy a lába ujjai részben vas,
részben cserép: az a birodalom részben erős, részben pedig törékeny lesz.
43 Hogy pedig vasat keveredve láttál
agyagcseréppel: azok emberi mag által
vegyülnek össze, de egymással nem
egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.
44 És azoknak a királyoknak idejében
támaszt a mennyei Isten birodalmat,
mely soha örökké meg nem romlik, és
ez a birodalom más népre nem száll át,
hanem szétzúzza és lerontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
45 Mivelhogy láttad, hogy a hegyről
kő szakadt le kéz érintése nélkül, és
szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután
lesz; és igaz az álom, és biztos annak
értelme.
46 Akkor Nabukodonozor király arcra
borult és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak neki.
47 Szólt a király Dánielnek, és mondta:
Bizony a ti Istenetek, Ő az istenek Istene, és a királyok Ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt
a titkot!
48 Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és nagy és sok ajándékot adott
neki, és hatalmat adott neki Babilon
egész tartománya felett, és Babilon
minden bölcse fölé elöljáróvá tette őt.
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49 És Dániel kérte a királyt, hogy
Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére; Dániel pedig a király udvarában volt.

3

Nabukodonozor aranyból öntött bálványt emeltet fel, és megparancsolja
mindenkinek, hogy azt imádják. De Dániel három társa nem imádja, ezért az égő kemencébe vetik őket a király parancsára. De
az Isten őket a tűzben megtartja, és a tűzben énekszóval dicsérik az Istent, amely
dologból a király megismeri az Istent és
vallást tesz róla.

1 Nabukodonozor király csináltatott
egy arany állóképet, magassága hatvan sing, szélessége hat sing; felállíttatta azt a Dura mezején, Babilon tartományában.
2 És Nabukodonozor király egybegyűjtette a fejedelmeket, helytartókat,
kormányzókat, bírákat, kincstartókat,
tanácsosokat, törvénytevőket és a tartományok minden igazgatóját, hogy
jöjjenek az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állíttatott.
3 Akkor egybegyűltek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák,
kincstartók, tanácsosok, törvénytevők és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állíttatott,
és megálltak az állókép előtt amelyet
Nabukodonozor állíttatott.
4 És a hírnök hangosan kiáltott: Parancsolják nektek, óh népek, nemzetek és
nyelvek!
5 Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak,
citerának, hárfának, lantnak, dudának
és mindenféle hangszernek szavát: boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király
állíttatott.
6 Akárki pedig aki nem borul le és
nem imádja, azt tüstént bevetik az égő,
tüzes kemencébe.
7 Azért mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát: leborultak mind a
népek, nemzetségek és nyelvek, és
imádták az arany állóképet amelyet
Nabukodonozor király állíttatott.
8 Elmentek azért ebben az időben
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káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a
zsidók ellen;
9 Szóltak pedig és mondták Nabukodonozor királynak: Király! örökké
élj!
10 Te, óh király! parancsot adtál ki,
hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljon le, és
imádja az arany állóképet;
11 Aki pedig nem borul le és nem
imádja, azt vessék be az égő, tüzes kemencébe.
12 Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó: ezek a
férfiak nem becsülnek téged, óh király,
isteneidet nem tisztelik, és az arany
állóképet amelyet felállíttattál, nem
imádják.
13 Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta,
hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és
Abednégót; erre elhozták a férfiakat a
király elé.
14 Szólt Nabukodonozor, és mondta nekik: Igaz-e, Sidrák, Misák és
Abednégó, hogy nem tisztelitek az istenemet, és nem imádjátok az arany állóképet amelyet felállíttattam?
15 Ha tehát készek vagytok: mihelyt
halljátok a kürtnek, sípnak, citerának,
hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, hogy leboruljatok és imádjátok az állóképet amelyet csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő, tüzes
kemencébe; és kicsoda az az Isten, aki
kiszabadítson titeket az én kezeimből?
16 Feleltek Sidrák, Misák és Abednégó,
és mondták a királynak: Óh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk
neked.
17 Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő,
tüzes kemencéből, és a te kezedből is,
óh király, kiszabadít minket.
18 De ha nem is tenné, legyen tudtodra,
óh király, hogy mi a te isteneidet nem
imádjuk, és az arany állóképet amelyet
felállíttattál, nem imádjuk.
19 Akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és arcának színe elváltozott
Sidrák, Misák és Abednégó ellen; azért
szólt, és meghagyta, hogy hétszerte
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inkább fűtsék be a kemencét, mint be
szokták fűteni.
20 És meghagyta a legerősebb férfiaknak a seregében, hogy kötözzék meg
Sidrákot, Misákot és Abednégót, és
vessék őket az égő, tüzes kemencébe.
21 Erre ezeket a férfiakat alsóruhástól,
köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötözték, és az égő, tüzes
kemencébe vetették.
22 Amiatt azonban, hogy a király parancsa sürgette őket, és a kemence
rendkívül izzó volt: azokat a férfiakat,
akik Sidrákot, Misákot és Abednégót
felvitték, megölte a tűz lángja.
23 Az a három férfi pedig: Sidrák, Misák és Abednégó, az égő, tüzes kemencébe esett megkötözve.
24 Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkelt, szólt és mondta
a tanácsosainak: Nem három férfit vetettünk megkötözve a tűz közepébe?
Feleltek és mondták a királynak: Bizonyára, óh király!
25 Felelt, és mondta: Íme, négy férfit látok eloldozva járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük,
és a negyedik kinézete olyan, mint az
Isten fiáé.
26 Nabukodonozor ekkor az égő, tüzes kemence szájához ment, és szólt és
mondta: Sidrák, Misák és Abednégó, a
felséges Isten szolgái, gyertek ki és jöjjetek ide! Azonnal kijött Sidrák, Misák
és Abednégó a tűz közepéből.
27 És egybegyűlve a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai, nézték ezeket a férfiakat, hogy
a tűznek semmi hatalma nem lett a testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett
meg, és az alsóruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.
28 Szólt Nabukodonozor, és mondta:
Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldte az
Ő Angyalát és kiszabadította a szolgáit, akik benne bíztak, és a király szavát megváltoztatták és veszedelemre adták a testüket és nem szolgáltak és nem
imádtak más istent az Istenükön kívül.
29 Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely
káromlást mond Sidrák, Misák és
Abednégó Istene ellen, azt tépjék darabokra, és annak házát tegyék szemét-

dombbá: mert nincs más Isten, aki így
megszabadíthatna.
30 Akkor a király nagy tisztességre
emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót
Babilon tartományában.
31 Nabukodonozor király minden
népnek, nemzetnek és nyelveknek,
akik az egész földön laknak, mondta:
Békességetek bőséges legyen!
32 A jeleket és csodákat, amelyeket
cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni.
33 Milyen nagyok az Ő jelei és milyen
hatalmasak az Ő csodái! az Ő országa
örökkévaló ország és az Ő uralkodása
nemzedékről nemzedékre száll.

31
Zsolt
93,1-2;
Dán 6,26;

4

Más álmot lát Nabukodonozor király,
Dániel megmagyarázza neki, hogy a
birodalmat elveszik tőle, oktalan állatokkal fog együtt lakni hét esztendeig és végül
visszaadják neki az országot. Megismeri az
Istent és az Ő hatalmát a kevélyek megszégyenítésére. Tanácsot ad Dániel a királynak. Eljön az ideje az álom beteljesülésének. Az Istent és az Ő hatalmát megismeri, mind az emberi értelmet, mind az előbbi
állapotát az Isten visszaadja neki.

1 Én, Nabukodonozor, békében voltam
a házamban, és virágzó a palotámban.
2 Álmot láttam és megrettentett engem, és a gondolatok az ágyamban,
és a fejem látásai megháborítottak engem.
3 És parancsot adtam, hogy hozzák
elém Babilon minden bölcsét, hogy az
álom jelentését tudassák velem.
4 Akkor bejöttek az írástudók, asztrológusok, varázslók, káldeusok és jövendőmondók; és én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nekem.
5 Végül bejött elém Dániel, akinek
neve Baltazár, mint az én istenem
neve, és akiben a szent istenek szelleme van, és elmondtam neki az álmot.
6 Baltazár, az írástudók eleje, tudom,
hogy a szent istenek szelleme van benned, és semmi titok sem homályos
előtted, az én álmom látásait amiket
láttam, és azok jelentését beszéld el.
7 A fejem látásai az ágyamban ezek voltak: Láttam, hogy íme egy fa állt a föld
közepén, és annak magassága rendkívüli volt.
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8 Nagy volt a fa és erős, és magassága
az égig ért, és az egész föld széléig látható volt.
9 Levelei szépek és gyümölcse sok, és
táplálék volt rajta mindeneknek; alatta
árnyékot talált a mező vadja, és ágain
laktak az ég madarai, és róla evett minden hústest.
10 Láttam fejem látásaiban az ágyamban, és íme: egy Vigyázó és egy Szent
szállt le az égből;
11 Erősen kiáltott, és így szólt: Vágjátok ki a fát és vagdaljátok le az ágait,
rázzátok le leveleit és hányjátok szét
gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ágairól.
12 De gyökerének törzsét hagyjátok
meg a földben, és vas- és ércláncokba
verve a mező füvén, égi harmattal öntözzék, és a barmokkal legyen része a
föld füvében.
13 Az ő emberi szíve változzon el, és
barom szívét adják neki, és hét idő
múljon el felette.
14 A Vigyázók határozatából van ez
a rendelet, és a Szentek parancsa ez a
végzés, hogy megtudják az élők, hogy
a felséges Isten uralkodik az emberek
birodalmán, és annak adja azt akinek
akarja, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra.
15 Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd
meg annak értelmét, mivelhogy az én
országom egyetlen bölcse sem tudta
nekem megmondani a jelentését; de te
tudod, mert szent istenek szelleme van
benned.
16 Ekkor Dániel, akinek neve Baltazár,
közel egy óráig rémüldözött, és a gondolatai háborították őt. Szólt a király,
és mondta: Baltazár, az álom és annak
jelentése meg ne rettentsenek téged!
Felelt Baltazár, és mondta: Uram, az
álom szálljon a gyűlölőidre, a magyarázata pedig az ellenségeidre!
17 A fa amelyet láttál, amely nagy és
erős volt, és amelynek magassága az
eget érte és ellátszott az egész földre;
18 És levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és rajta táplálék mindeneknek; alatta tartózkodott a mező vadja,
és ágain az égi madarak laktak:
19 Te vagy az, óh király, aki nag�gyá és erőssé lettél, akinek nagysága
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megnövekedett és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig.
20 Hogy pedig látta a király a Vigyázót és a Szentet leszállni az égből, és
azt mondta: Vágjátok le a fát és pusztítsátok el azt, de gyökereinek törzsét
hagyjátok a földben, és vas- és ércláncokba verve a mező füvén, és égi harmattal öntözzék és a mezei barmokkal
legyen része, amíg hét idő múlik el felette;
21 Ez a jelentése, óh király, és a felséges Isten végezése ez, amely bekövetkezik az én uramra a királyra:
22 Kivetnek téged az emberek közül,
és a mezei barmokkal lesz a lakásod,
és füvet adnak enned mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged,
és hét idő múlik el feletted míg meg
nem érted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt akinek akarja.
23 Hogy pedig mondták, hogy a fa
gyökereinek törzsét hagyják meg: országod megmarad neked, mihelyt
megismered, hogy az Ég uralkodik.
24 Azért, óh király, tetsszen neked az
én tanácsom, és vétkeidtől igazság által szabadulj és hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így
talán tartós lesz a békességed.
25 Mindez betelt Nabukodonozor királyon.
26 Tizenkét hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált.
27 Szólt a király és mondta: Nem ez az
a nagy Babilon amelyet királyság házának építettem, hatalmasságom ereje
által és dicsőségem tisztességére?
28 A szó még a király szájában volt
amikor szózat szállt le az égből: Neked
szól, óh Nabukodonozor király, elvették tőled a birodalmat.
29 És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakásod, és füvet adnak enned mint az
ökröknek, és hét idő múlik el feletted
amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán,
és annak adja azt akinek akarja.
30 Abban az órában betelt a beszéd
Nabukodonozoron: és az emberek közül kivettetett, és füvet evett mint az
ökrök, és égi harmat öntözte a testét,
amíg szőre megnőtt mint a sas tolla, és
körmei mint a madarakéi.
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31 És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és
visszajött az értelmem, és áldottam a
felséges Istent, és dicsértem és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma
örökkévaló hatalom és országa nemzedékről nemzedékre áll.
32 És a föld minden lakosa olyan mint
a semmi; és az Ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs aki a kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki: Mit cselekedtél?
33 Abban az időben visszatért hozzám
az értelmem, és országom dicsőségére
az ékességem, és méltóságom is vis�szatért hozzám, és tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és vis�szahelyeztettem az országomba, és
rendkívüli nagyság adatott nekem.
34 Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a
mennyei Királyt, mert minden cselekedete igazság, és az Ő útjai ítélet, és
azokat akik kevélységben járnak megalázhatja.

5

Belsazár király nagy lakomát készíttet
és előhozatja az Isten templomának edényeit nagy büszkén, és lát egy író kezet a
falon, melyet a babiloni bölcsek nem tudnak elolvasni és érteni. Dániel elolvassa és
meg is magyarázza azt, hogy a birodalmát
a király elveszíti. Még ugyanazon az éjszakán megölik Belsazárt és a birodalmat elveszik a káldeusoktól és Círusnak és Dáriusnak adatik.

5
Ezék 8,3;

1 Belsazár király nagy lakomát szerzett az ő ezer főemberének, és az ezer
előtt bort ivott.
2 Borozás közben mondta Belsazár,
hogy hozzák elő az arany- és ezüstedényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atyja a jeruzsálemi
templomból, hogy igyon azokból a király és a főemberei, a feleségei és az
ágyasai.
3 Akkor előhozták az aranyedényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és a
főemberei, a feleségei és az ágyasai.
4 Bort ittak, és dicsérték az arany-,
ezüst-, érc-, vas-, fa- és kőisteneket.
5 Abban az órában emberi kéz uj-

jai tűntek fel, és írtak a lámpatartóval
szemben a király palotájának meszelt
falán, és a király nézte azt a kézfejet
amely írt.
6 Ekkor a király kinézete megváltozott, és gondolatai megháborították
őt, és derekának inai megoldódtak és
a térdei egymáshoz verődtek.
7 Erősen kiáltozott a király, hogy
hozzák elő az asztrológusokat, a
káldeusokat és jövendölőket. Szólt a
király és mondta a babiloni bölcseknek: Akárki legyen az az ember aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét
megjelenti nekem, bíborba öltöztetik
és aranylánc lesz a nyakában, és mint
harmadik parancsol az országban.
8 Akkor bementek a király bölcsei
mind, de nem tudták elolvasni az írást,
sem annak értelmét megfejteni a királynak.
9 Akkor Belsazár király igen megrettent, és a kinézete elváltozott rajta, és a
főemberei is megzavarodtak.
10 A királyasszony, a király és a főemberei beszédei miatt bement a lakoma házába, és szólt a királyasszony, és
mondta: Király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és kinézeted ne változzon el!
11 Van egy férfi az országodban, akiben a szent istenek szelleme van, és
atyád idejében értelem, tudomány,
és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatott benne, és akit
Nabukodonozor király, a te atyád, az
írástudók, asztrológusok, káldeusok
és jövendölők fejévé tett; igen, a te
atyád, a király;
12 Mivel Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb szellem, tudomány és értelem, álmok magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek
megfejtése találtatott. Most azért hívják
elő Dánielt, és ő megjelenti az értelmet.
13 Erre Dánielt a király elé vitték. Szólt
a király, és mondta Dánielnek: Te vagy
az a Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai
közül való, akit ide hozott a király, az
én atyám, Júdából?
14 És aki felől hallottam, hogy az istenek szelleme van benned, és értelem és
tudomány és kiváló bölcsesség találtatott benned?
15 Csak az imént hozattak elém a bölcsek és asztrológusok, hogy elolvas849
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sák ezt az írást és jelentését tudassák
velem, de nem tudják a dolog értelmét
megjelenteni.
16 De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni és a titkokat megoldani; most azért ha el tudod
olvasni ezt az írást és értelmét megmondod nekem, bíborba öltöztetsz és
aranylánc lesz a nyakadon, és mint
harmadik uralkodsz az országban.
17 Erre Dániel felelt, és mondta a királynak: Ajándékaid tiéid legyenek, és
adományaidat másnak add, azonban
az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom neki.
18 Te, óh király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és
tisztességet adott Nabukodonozornak,
a te atyádnak;
19 És a méltóság miatt, amelyet adott
neki, a népek, nemzetek és nyelvek
mind féltek és rettegtek tőle; megölt
akit akart; és életben tartott akit akart;
felemelt akit akart; és megalázott akit
akart;
20 De mikor a szíve felfuvalkodott, és
a szelleme megkeményedett a büszkeségre: levettetett birodalma királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle;
21 És kivetették az emberek fiai közül,
és a szíve olyanná lett mint a barmoké; és a vadszamarakkal lett a lakása,
és fűvel etették őt mint az ökröket, és
a testét égi harmattal öntözték, amíg
megismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra akit akar.
22 És te, Belsazár, a fia, nem aláztad
meg a szívedet, noha mindezt tudtad.
23 Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen,
és az Ő házának edényeit eléd hozták,
és te, és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból;
és az ezüst- és arany-, érc-, vas-, fa- és
kőisteneket dicsérted, akik nem látnak,
sem nem hallanak, sem nem értenek;
az Istent pedig, akinek kezében van a
lelked, és előtte minden utad: nem dicsőítetted.
24 Azért küldetett általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás.
25 És ez az írás, amely feljegyeztetett:
Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!
26 Ez pedig e szavaknak az értelme:
Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak.
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27 Tekel, azaz megmérettél a mérlegen
és híjával találtattál.
28 Peresz, azaz elosztatott a te országod és a médeknek és perzsáknak adatott.
29 Akkor szólt Belsazár, és Dánielt bíborba öltöztették, és aranyláncot tettek
nyakába, és kikiáltották felőle, hogy ő
parancsol mint harmadik az országban.
30 Ugyanazon az éjszakán megöletett
Belsazár, a káldeusok királya.
31 És a méd Dárius foglalta el az országot mintegy hatvankét esztendős
korában.

6

Dárius, az ő országában Dánielt a fő
tiszttartók fejedelmévé teszi. Irigységből tanácsot tartanak a fő tiszttartók Dániel ellen, és a királynak beárulják, hogy a
király végzése ellenére ő mégis imádkozott.
Az oroszlánok közé vetik egy verembe. Az
Isten az oroszlánok között megoltalmazza. Dániel árulóit a király az oroszlánok
közé veti feleségestől, gyerekestől, és azokat szétszaggatják az állatok. Dárius megparancsolja mindenkinek, hogy Dániel Istenét féljék és dicsérjék.
1 Tetszett Dáriusnak, és százhúsz tiszttartót rendelt a birodalom fölé, hogy
legyenek az egész birodalomban;
2 És azok fölé három igazgatót, akik
közül egy volt Dániel, hogy a tiszttartók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen.
3 Akkor ez a Dániel felülmúlta az igazgatókat és a tiszttartókat, mivel rendkívüli szellem volt benne, úgyhogy a
király őt szándékozta az egész birodalom fölé tenni.
4 Akkor az igazgatók és tiszttartók
igyekeztek okot találni Dániel ellen
a birodalom dolgai miatt, de semmi
okot vagy vétket nem találhattak, mert
hűséges volt, és semmi fogyatkozás,
sem vétek nem találtatott benne.
5 Akkor mondták azok a férfiak: Nem
találunk ebben a Dánielben semmi
okot, hacsak nem találunk ellene valamit az ő Istenének törvényében!
6 Akkor azok az igazgatók és tiszttartók berohantak a királyhoz, és így
szóltak: Dárius király, örökké élj!
7 Tanácsot tartottak az ország összes
igazgatói: a helytartók, fejedelmek, ta-
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nácsosok és a kormányzók, hogy a király hozzon végzést, és adjon erős tilalmat, hogy ha valaki harminc napig
kér valamit valamilyen istentől vagy
embertől, rajtad kívül, óh király, vessék az oroszlánok vermébe.
8 Most azért, óh király, erősítsd meg
ezt a tilalmat és add ki írásban, hogy
meg ne változtassák a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint.
9 Azért Dárius király bepecsételte az
írást és a tilalmat.
10 Dániel pedig amint megtudta, hogy
megíratott az írás, bement a házába, és
az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Istene előtt, ahogyan
azelőtt cselekedett.
11 Akkor azok a férfiak berohantak és
megtalálták Dánielt, amint könyörgött
és esedezett az ő Istene előtt.
12 Ekkor bementek és mondták a királynak a király tilalma felől: Nem
megírtad-e a tilalmat, hogy ha valaki
kér valamit valamilyen istentől vagy
embertől harminc napig, rajtad kívül,
óh király, vessék az oroszlánok vermébe? Felelt a király és mondta: Áll a szó!
a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint.
13 Erre feleltek, és mondták a királynak: Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai
közül való, nem becsül téged, óh király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi
könyörgését.
14 Akkor a király, amint ezt hallotta igen szégyenkezett emiatt, és szíve
szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugtáig törekedett
őt megmenteni.
15 Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak: Tudd
meg király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalmat
vagy végzést, amelyet a király rendel,
meg ne változtassanak.
16 Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe vetették. Szólt a király, és mondta Dánielnek: A te Istened, akinek te szüntelen
szolgálsz, Ő szabadítson meg téged!
17 És hoztak egy követ, és odatették a
verem szájára, és lepecsételte a király

a gyűrűjével és a főemberei gyűrűivel,
hogy semmi meg ne változzon Dánielre nézve.
18 Erre eltávozott a király a palotájába,
és étlen töltötte az éjszakát, és hangszereket sem hozatott maga elé; kerülte őt az álom.
19 Hajnalban a király azonnal felkelt
még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment.
20 És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek; szólt a
király, és mondta Dánielnek: Dániel!
az élő Isten szolgája, a te Istened, akinek szüntelen szolgálsz, meg tudott-e
szabadítani téged az oroszlánoktól?
21 Akkor Dániel szólt a királynak: Király, örökké élj!
22 Az én Istenem elbocsátotta az angyalát, és bezárta az oroszlánok száját
és nem árthattak nekem, mert ártatlanság találtatott bennem előtte, és előtted sem követtem el, óh király, semmi vétket.
23 Akkor a király igen örült, és kihozatta Dánielt a veremből. És kivették
Dánielt a veremből, és semmi sérelmet
nem találtak rajta, mert hitt az ő Istenében.
24 És parancsolt a király, és előhozták
azokat a férfiakat akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vetették
mind őket, mind fiaikat és feleségeiket;
és még a verem fenekére sem jutottak,
amikor rájuk rontottak az oroszlánok
és minden csontjukat összezúzták.
25 Akkor Dárius király írt minden
népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik
az egész földön laknak: Békességetek
bőséges legyen!
26 Én adtam ki ezt a végzést, hogy birodalmam minden országában féljék
és rettegjék a Dániel Istenét: mert Ő az
élő Isten, és örökké megmarad, és az Ő
országa meg nem romlik, és uralkodása mindvégig megáll;
27 Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és
földön; aki megszabadította Dánielt az
oroszlánok hatalmából.
28 És ennek a Dánielnek jó szerencsés
lett a dolga Dárius országában és a
perzsa Czírus országában.
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Dániel álmot lát négy fenevadról, melyet az angyal magyaráz e világ négy
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birodalmáról, az Antikrisztusról, annak
hatalmáról és birodalmának növekedéséről
és romlásáról. A Krisztus örökkévaló országáról szól.
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1 Belsazárnak, a babiloni királynak
első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ágyában. Az
álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta.
2 Szólt Dániel, és mondta: Láttam a látásomban éjszaka, és íme az ég négy
szele háborút támasztott a nagy tengeren;
3 És négy nagy állat jött fel a tengerből,
egyik különböző a másiktól.
4 Az első olyan mint az oroszlán, és
sasszárnyai voltak. Néztem amíg kitépték a szárnyait, és felemelték a földről, és mint valami embert, lábra állították és emberi szívet adtak neki.
5 És íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és fordult egyik oldalára, és három oldalborda volt a szájában a fogai között, és így szóltak neki:
Kelj fel és egyél sok húst!
6 Ezután láttam, és íme egy másik,
olyan mint a párduc, és négy madárszárnya volt a hátán; és négy feje volt
az állatnak, és hatalmat adtak neki.
7 Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme, negyedik állat, rettenetes
és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól,
amelyek előtte voltak, és neki tíz szarva volt.
8 Mialatt a szarvakat szemléltem, íme
másik kicsi szarv növekedett ki azok
között, és az előbbi szarvak közül hármat kiszakítottak előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.
9 Néztem amíg királyi székeket állítottak, és az Öregkorú leült, ruhája hófehér, és fejének haja mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő
tűz;
10 Tűzfolyam folyt és jött ki a színe felől; ezerszer ezren szolgáltak neki, és
tízezerszer tízezren álltak előtte; ítélők
ültek le, és könyveket nyitottak meg.
11 Néztem akkor a nagyzoló beszédek
hangja miatt, amelyeket a szarv szólt;
néztem, míg megöletett az az állat, és
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elveszett a teste, és tűzbe vetették megégetésre.
12 A többi állattól is elvették a hatalmukat, de ideig és óráig tartó életet adtak nekik.
13 Láttam éjszakai látásokban, és íme
az ég felhőiben mint valami Emberfia
jött, és ment az Öregkorúhoz, és elé
vitték őt.
14 És adott neki hatalmat, dicsőséget
és országot, és minden nép, nemzet és
nyelv neki szolgált; hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és országa nem romlik meg.
15 Megrendültem szellememben, én,
Dániel, a testemben, és fejem látásai
megháborítottak engem.
16 Odamentem egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kértem tőle mindezek felől, és szólt nekem, és e dolog
értelmét tudatta velem:
17 Ezek a nagy állatok, amelyek négyen voltak, négy király, akik e földön
támadnak.
18 De a magasságok szentjei elveszik
az országot, és az országot örökké és
örökkön-örökké birtokolják.
19 Akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, amely különbözött az összes többitől, és rendkívül
rettenetes volt; vasfogai és érckörmei
voltak, falt és zúzott, és a maradékot
lábaival összetaposta.
20 A tíz szarv felől is, amelyek a fején
voltak, és afelől, amely később növekedett és három esett ki előle; és ennek
a szarvnak szemei voltak és nagyokat
szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál.
21 Láttam, hogy ez a szarv hadakozott
a szentek ellen, és legyőzte őket;
22 Míg el nem jött az Öregkorú, és ítéletet adtak a magasságok szentjeinek;
és az idő eljött, és elvették az országot
a szentek.
23 Így szólt: A negyedik állat negyedik
ország lesz e földön, amely különböző lesz minden országtól, és megeszi
az gész földet, és eltapossa és szétzúzza azt.
24 A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad
utánuk, és az különböző lesz mint az
előbbiek, és három királyt fog megalázni.
25 És sokat szól a Felséges ellen és a
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magasságok szentjeit megrontja, és
véli, hogy megváltoztatja az időket és
törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig,
időkig és fél időig.
26 De ítélet lesz és a hatalmát elveszik,
hogy megrontsák és végleg elvesszen.
27 Az ország pedig és a hatalom és az
egész ég alatt lévő országok nagyságát
átadják a magasságok szentjei népének; az Ő országa örökkévaló ország,
és minden hatalmasság neki szolgál és
engedelmeskedik.
28 Itt vége lett a beszédnek. Engem,
Dánielt, pedig igen megrettentettek a
gondolataim, és a kinézetem elváltozott rajtam; de ezt a beszédet megtartottam szívemben.

8

Dániel látásban látja egy kos és egy bak
viaskodását, melyet az angyal Perzsia
királyának és a Görög király hadakozásának mond. Beszél ennek hatalmáról, aki
a világot meghódítja, Nagy Sándor. Ennek birodalma négyfelé lesz osztva a halála után és ezek között a kegyetlen Antiokus
Epifánész, aki fő ellensége volt az Isten
népének és hasonló az Antikrisztushoz.
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1 Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelent
meg nekem, Dánielnek, azután, amely
először jelent meg nekem.
2 És láttam látomásban; és mikor láttam, Susán várában voltam, amely
Elám tartományában van; és láttam látomásban, és íme az Ulai folyam mellett voltam.
3 És felemeltem szemeimet és láttam,
és íme egy kos állt a folyam előtt, és
két szarva volt; és az a két szarv magas
volt, de egyik a másiknál magasabb, és
a magasabb később növekedett.
4 Láttam azt a kost szarvaival öklelni
napnyugat, észak és dél felé; és semmi állat nem állhatott meg előtte, és
senki sem szabadíthatott meg kezéből,
és tetszése szerint cselekedett és nag�gyá lett.
5 És amíg szemléltem, íme egy kecskebak jött napnyugat felől az egész föld
színére, és nem is érintette a földet; és
ennek a baknak a szemei között tekintélyes szarva volt.
6 És a kétszarvú koshoz ment, amelyet
a folyam előtt láttam állni; és erejének
haragjában felé futott.

7 És láttam a koshoz érni; és nekidühödött és leütötte a kost, és letörte két
szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte, és leütötte a földre és megtaposta, és a kosnak nem volt senkije
aki megmentse annak kezéből.
8 A kecskebak pedig igen naggyá lett;
de mikor elhatalmasodott, eltört a
nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv nőtt az ég négy szele felé.
9 És azok közül egyből egy kis szarv
támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé.
10 És megnőtt mind az ég seregéig; és
a földre vetett némelyeket abból a seregből és a csillagokból, és megtaposta azokat.
11 És a sereg fejedelméig növekedett,
és elvette tőle a mindennapi áldozatot,
és elhányta az Ő szent hajlékának helyét.
12 És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó
szerencséje lesz.
13 És hallottam egy szentet szólni; és
mondta egyik szent annak aki szólt:
Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? és
meddig tapossák a szenthelyet és a sereget?
14 És mondta nekem: Kétezer és háromszáz estig és reggelig, azután megtisztítják a szenthelyet.
15 És mikor én, Dániel, láttam ezt a látomást és kerestem az értelmét: íme,
elém állt egy férfihoz hasonló alak.
16 És emberi szót hallottam az Ulai közén; kiáltott és mondta: Gábriel, értesd
meg azzal a látást!
17 És odajött ahol én álltam, és ahogy
jött, megrettentem és arcomra estem,
és mondta nekem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a
látomás.
18 És amikor hozzám szólt, ájultan arcommal a földre estem, de megérintett
engem és helyemre állított;
19 És mondta: Íme én megmondom
neked, mi lesz a harag végén: Mert a
rendelt időre vége lesz.
20 Az a kétszarvú kos melyet láttál,
Média és Perzsia királya.
21 A szőrös kecskebak Görögország
királya, a nagy szarv pedig amely szemei között volt, az az első király.
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22 Hogy pedig az letört, és négy állt
helyére: négy ország támad abból a
nemzetből, de nem annak erejével.
23 És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény arcú, sötét beszédekhez értő király.
24 És annak nagy ereje lesz, noha nem
a maga ereje által, és csodásan pusztít
és jó szerencsével halad és cselekszik,
és elpusztítja az erőseket és a szentek
népét.
25 És a maga eszén jár, és szerencsés
lesz az álnokság a kezében, és szívében felfuvalkodik és a békességben
sokakat elveszt; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül
rontják meg.
26 És az estéről és reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság; te
azonban pecsételd be a látomást, mert
sok napra való.
27 És én, Dániel, elájultam és beteg
voltam néhány napig, de felkeltem és
a király dolgát végeztem; és álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette.
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Dániel könyörög az Istennek, hogy teljesítse be az Ő ígéreteit és szabadítsa
meg a babiloni fogságból. Isten meghallgatja a könyörgését. Megmagyarázza az
angyal a hetven hét titkát, amelyben prófétál a Krisztus eljöveteléről, az Ő szenvedéséről, és a zsidó nép megvetéséről.
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1 Dáriusnak, az Asvérus fiának első
esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből volt, akit királlyá tettek a
káldeusok országán;
2 Uralkodásának első esztendejében
én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről
az ÚR igéje szólt Jeremiás prófétához,
hogy hetven esztendőnek kell eltelni
Jeruzsálem omladékain.
3 És arcomat az Úr Istenhez emeltem,
hogy keressem Őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban.
4 És imádkoztam az ÚRhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam: Kérlek, óh Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és
az irgalmat azoknak, akik Őt szeretik
és teljesítik a parancsolatait.
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5 Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és lázadtunk ellened, és eltávoztunk a parancsolataidtól és ítéleteidtől.
6 És nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a Te nevedben szóltak a
királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének.
7 Tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig arcunk pirulása, amint ez ma van
Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és
az egész Izraelen, a közel és távollévőkön, mindazokon a földeken, amelyekre kivetetted őket a gonoszságuk
miatt, amellyel vétkeztek ellened.
8 Miénk, óh Uram, arcunk pirulása, a
királyainké, fejedelmeinké és atyáinké,
akik vétkeztünk ellened.
9 A mi Urunké Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert lázadtunk ellene;
10 És nem hallgattunk a mi URunk Istenünk szavára, hogy a törvényeiben
járjunk, amelyeket elénk adott szolgái,
a próféták által.
11 És az egész Izrael áthágta törvényedet, és elhajoltak, hogy ne hallgassanak a szavadra. Ezért szakad ránk az
átok és eskü, amely meg van írva Mózesnek, Isten szolgájának törvényében:
mert vétkeztünk ellene!
12 És teljesítette szavait, amelyeket ellenünk és bíráink ellen szólt, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz
ránk, mert nem történt olyan az egész
ég alatt, amilyen Jeruzsálemben történt.
13 Ahogy írva van Mózes törvényében, az a veszedelem mind ránk jött!
És a mi URunk Istenünk színe előtt
nem esedeztünk, hogy megtértünk
volna álnokságainkból, és figyeltünk
volna igazságodra.
14 Azért készen tartotta az ÚR a veszedelmet, és ránk hozta azt: mert igaz
a mi URunk Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik: mert
nem hallgattunk a szavára.
15 Most azért, óh Urunk Istenünk! Aki
kihoztad a néped Egyiptom földjéből
hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, ahogy ma is van: vétkeztünk,
gonoszul cselekedtünk!
16 Uram, az igazságod teljessége szerint forduljon el kérlek a haragod, és
búsulásod a Te városodtól, Jeruzsá-
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lemtől, szentséges hegyedtől, mert bűneinkért és atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a néped
mindenkinek körülöttünk.
17 És most hallgasd meg, óh Istenünk,
szolgád könyörgését és esedezéseit, és
világosítsd meg arcodat szent helyeden, amely elpusztíttatott, az Úrért.
18 Hajtsd, Istenem, hozzánk a füledet
és hallgass meg; nyisd meg szemeidet
és lásd meg pusztulásunkat és a várost, amely nevedről neveztetik, mert
nem a mi igazságunkban, hanem a Te
nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük eléd esedezéseinket.
19 Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes, és cselekedd meg, ne késlekedj önmagadért,
óh én Istenem, mert a Te nevedről nevezik a Te városodat, és a Te népedet.
20 És még szóltam és imádkoztam, és
vallást tettem a bűnömről, és népemnek, Izraelnek bűnéről; és esedezésem
az ÚR elé, az én Istenem elé terjesztettem az én Istenem szent hegyéért.
21 És még mondtam az imádságot, mikor az a férfi, Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebesen repülve megérintett engem az esti áldozat idején.
22 És értésemre adta, és szólt nekem és
mondta: Dániel, most jöttem ki, hogy
értelemre tanítsalak.
23 Esedezésed kezdetén kiment a beszéd, és eljöttem, hogy megjelentsem,
mert te kedves vagy: értsd meg azért a
szózatot, és értsd meg a látomást!
24 Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra, hogy befejeződjön a gonoszság és véget érjen a bűn, és
hogy kitisztuljon a hamisság és eljöjjön
az örök igazság, és be legyen pecsételve a látomás és a próféták, és felkenjék
a Szentek szentjét.
25 Tudd meg azért és értsd meg: A
visszatérésről és Jeruzsálem újjáépítéséről való beszéd keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét
hét van, és újra megépülnek az utcák
és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.
26 A hatvankét hét után pedig kiirtják
a Messiást és neki semmi nem árt. És
a várost és a szenthelyet elpusztítja a
következő fejedelem népe; és vége lesz
mintegy vízözön által, és a háború végéig elhatároztatott a pusztulás.

27 És egy héten át sokakkal megerősíti
a szövetséget, és a hét felén véget vet a
véres áldozatnak és az ajándéknak, és
az utálatosságok elterjedése miatt elhatároztatott a teljes pusztulás az elveszőkre.
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Megjelenik Dánielnek egy gyolcsruhás férfi, aki prófétál Perzsia eljövő
hadáról.
1 Czírusnak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett Dánielnek, akit Baltazárnak neveznek; és az ige és a rendelt nagy idő
igazsága; és figyelt az igére és megértette a látomást.
2 Azokon a napokon én, Dániel, három
egész hétig bánkódtam.
3 Nem ettem kívánatos ételt, hús és
bor nem ment a számba, és egyszer
sem kentem meg magamat amíg el
nem telt az egész három hét.
4 És az első hónap huszonnegyedik
napján, íme a nagy folyóvíz, azaz a
Hiddekel partján voltam.
5 És felemeltem szemeimet és láttam:
Íme egy férfi gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve.
6 És teste olyan mint a társiskő, és arca
olyan mint a villám, és szemei olyanok
mint az égő szövétnekek; karjai és lába
tájéka mint az izzó érc színe, és beszédének szava olyan mint a sokaság zúgása.
7 És egyedül én, Dániel láttam ezt a
látomást, a férfiak pedig akik velem
voltak, nem látták a látomást, hanem
nagy rettegés szállt rájuk, és elfutottak,
hogy elrejtőzzenek.
8 És egyedül hagytak, és láttam ezt a
nagy látomást, és semmi erő nem maradt bennem, arcom eltorzult, és odalett minden erőm.
9 És hallottam beszédének szavát; és
mikor hallottam a beszédének szavát,
ájultan arcomra estem, és pedig arcommal a földre.
10 És íme egy kéz érintett engem, és
felsegített térdeimre és tenyereimre;
11 És mondta nekem: Dániel, kedves
férfi! Értsd meg a beszédeket amelyeket szólok neked, és állj helyedre, mert
most hozzád küldtek! És mikor ezt a
szót szólta velem, felálltam reszketve.
12 És mondta nekem: Ne félj Dániel,
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mert az első naptól fogva, hogy szívedet megértésre és sanyargatásra adtad
Istened előtt, meghallgattattak a beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.
13 De Perzsia fejedelme ellenem állt
huszonegy napig, és íme Mihály, egyike a fő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ottmaradtam a perzsa királyoknál;
14 Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam
ami az utolsó időkben következik népedre: mert a látomás azokra a napokra szól.
15 És mikor ilyen szavakkal szólt velem, arcommal a földre estem és megnémultam.
16 És íme, olyan valaki mint egy ember
fia, megérintette ajkaimat és megnyitottam a számat és szóltam és mondtam annak aki előttem állt: Uram, a látomás miatt annyira rám fordultak a
fájdalmaim, hogy semmi erőm nincs.
17 És hogyan szólhat ezzel az én
urammal, ennek az én uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem
állt meg az erő, és lélegzet sem maradt
bennem.
18 És ismét megérintett engem az emberhez hasonló, és megerősített engem.
19 És mondta: Ne félj, te kedves férfi,
békesség neked, légy erős és igen erős!
És mikor szólt velem, megerősödtem
és mondtam: Szóljon az én uram, mert
megerősítettél engem.
20 És mondta: Tudod-e, miért jöttem
hozzád? És most visszatérek, hogy
küzdjek a perzsa fejedelem ellen; és ha
kimegyek, íme Görögország fejedelme
jön elő!
21 De megjelentem neked ami fel van
jegyezve az igazság írásában; és senki
sincs aki velem tartana ezek ellen, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek.
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Jövendőt mond az angyal a perzsa
királyról, Görögországról, Egyiptomról, annak frigyéről és hadakozásáról
Szíriával. A zsidókról, akik az egyiptomi
királyhoz futnak, és azok veszedelmét. Az
egyiptomi és szíriai király hadakozásáról.
Antiokus kevélységéről, aki az Antikrisztust példázza.
1 Én is a méd Dárius első esztendejé856

ben mellette álltam, hogy támogassam
és segítségére legyek.
2 És most igazságot jelentek neked:
Íme még három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagszik
nagy gazdagsággal mindenki felett, és
mikor hatalomhoz jut a gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország
ellen.
3 És egy erős király támad, nagy hatalommal uralkodik és tetszése szerint
cselekszik.
4 De ahogy megáll, megrontják az országát és elosztják az ég négy szele felé, és nem a maradékaira száll,
és nem az ő hatalma szerint amellyel
uralkodott, mert szétszaggatják a birodalmát, és ezeken kívül másoknak adják.
5 És megerősödik a déli király, de vezérei közül is az egyik, és ez hatalmat
vesz rajta és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása.
6 És esztendők múlva szövetkeznek,
és a déli király lánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de nem
lesz annak arra ereje, és a király sem
áll meg az erejében, hanem kiszolgáltatják az asszonyt és mindazokat akik
őt elhozták, és az atyját és azt aki őt bátorította ezekben az időkben.
7 De támad a király lánya gyökerének
csemetéje közül helyette egy, aki haddal jön majd, és az északi király erősségeire tör, és megszállja és beveszi azokat.
8 És azok isteneit is, bálványaikkal
és drága arany- és ezüstedényeikkel
együtt fogságba viszi Egyiptomba,
és több esztendeig uralkodik mint az
északi király.
9 És a déli király az ő országába megy,
és visszatér a földjére.
10 De fiai fegyverkeznek és sok nagy
sereget gyűjtenek, és hirtelen jön és beözönlik, és átmegy és visszatér, és hadakoznak egészen az erődjéig.
11 És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik az északi királ�lyal, és az nagy sokaságot állít fel, de
ezt a sokaságot a kezébe adják.
12 Ez a sokaság felemelkedik: felfuvalkodik a szíve, és ezreket letipor; mégsem marad meg erejében.
13 Mert az északi király visszatér, és az
előbbinél nagyobb sokaságot állít; né-
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hány esztendő múlva eljön nagy sereggel és nagy készlettel.
14 És azokban az időkben sokan felállnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak.
15 Mert eljön észak királya, és töltést
emel és beveszi az erősített várost; és
dél seregei nem állnak meg, sem az ő
válogatott népe, és semmi erő nem bír
ellene állni.
16 És az, aki rátört, a maga tetszése
szerint cselekszik, és senki sem lesz
aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és az az ő kezétől semmisül meg.
17 Azután ismét elvégzi, hogy bemegy
az egész országa erejével, és békés
szándékot mutat, és feleségül adja a lányát neki, hogy megrontsa, de az nem
áll meg atyja mellett és nem tart vele.
18 És a szigetek felé fordítja arcát, és
sokat elfoglal; de egy vezér véget vet
a gyalázatosságának, amellett hogy
megfizet neki a gyalázatosságáért.
19 Azután a saját országa erősségeire
fordítja arcát, és megbotlik, elesik és
nem találják meg.
20 Helyette jön az, aki adószedőt járat
végig az ország dicső földjén, de rövid
napon megrontják, noha nem haraggal, sem viadalban.
21 És ennek helyére egy utálatos áll,
akire nem teszik az ország ékességét,
hanem alattomban jön, és hízelgéssel
jut az országhoz.
22 És a beözönlő seregek szétáradnak
előtte és megtörnek; még egy szövetséges fejedelem is.
23 Mert békesség színe alatt csalárdul
cselekszik ellene, és rátör és győzelmet
vesz rajta kevés néppel.
24 Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi amit nem cselekedtek sem az atyái,
sem atyáinak atyái: zsákmányt, prédát
és gazdagságot oszt nekik, és az erősségek ellen is gondolatokat gondol, de
csak egy ideig.
25 És felindítja erejét és szívét a déli király ellen nagy sereggel, és a déli király is hadra készül nagy sereggel és
igen erőssel, de nem állhat meg, mert
gondolatokat gondoltak ellene.
26 És akik az ételét eszik, megrontják,

és elszéled a serege, és seb miatt sokan
elhullanak.
27 De ennek a két királynak is gonoszt
forral a szíve, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak; de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad.
28 Azért visszatér a földjére nagy gazdagsággal; de szíve a szent szövetség
ellen van, és ellene tesz, és újra visszatér a földjére.
29 Bizonyos időben megjön, és délre
megy: de nem úgy lesz mint először,
vagy mint legutóbb.
30 Mert hitteus hajók jönnek ellene
és megijed, és visszatér, és dühöng a
szent szövetség ellen, és cselekszik ellene; visszatérve egyetért azokkal akik
elhagyják a szent szövetséget.
31 És seregek állnak fel részéről, és
megfertőzik az erős Isten szenthelyét,
és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.
32 És akik gonoszul cselekszenek a
szövetség ellen, azokat hitszegésre
csábítja hízelgésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.
33 És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de fegyver és tűz miatt esnek el,
fogság és rablás miatt napokig.
34 És miközben elesnek, kis segítséggel megsegíttetnek, és sokan képmutató beszédekkel csatlakoznak hozzájuk.
35 És elhullanak az értelmesek közül
is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a
vég idejéig, mert a rendelt idő még hátra van.
36 És a király a maga tetszése szerint
cselekszik és felfuvalkodik, és felmagasztalja magát minden isten felett, és
az istenek Istene ellen is csodákat szól,
és szerencsés lesz, amíg be nem telik a
harag, mert ami el van határozva, azt
végre is hajtják.
37 Nem gondol atyái isteneivel, nem
gondol az asszonyok kívánságával,
és egy istennel sem, hanem mindenek
fölé magasztalja magát.
38 De ahelyett tiszteli az erősségek istenét a székében; és azt az istent, akit
atyái nem ismertek, tiszteli arannyal,
857

31
Mt 24,15;
Mrk 13,14;

36
Dán 7,25;

Dániel 11. 12.

45
Zsolt
48,2-3;

1
Dán 10,13;

2
Mt 25,46;
Jn 5,29;

ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.
39 És az erődített városokban így tesz
az idegen istenek nevében: aki hódol,
annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nekik hatalmat; a földet
elosztja jutalom gyanánt.
40 De a vég idején összetűz vele a déli
király, és mint a forgószél, úgy megy
rá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.
41 És bemegy a dicső földre, és sokan
elesnek; de ezek megszabadulnak a
kezéből: Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java.
42 És kezeit az országokra veti, és
Egyiptom földje nem menekülhet meg.
43 És ura lesz Egyiptom arany- és
ezüstkincseinek és minden drágalátos
javainak; líbiabeliek és etiópok is lesznek az ő kíséretében.
44 De megriasztják őt napkeletről és
északról jövő hírek, és kivonul nagy
haraggal, hogy elveszítsen és megöljön sokakat.
45 És felvonja sátorpalotáját a tengerek
és a dicső szent hegy között, és annak
tetejére megy, és senki sem segít rajta.

12

Prófétál az angyal a halottak feltámadásáról. Azután e prófécia homályosságáról szól.
1 És abban az időben felkel Mihály, a
nagy fejedelem aki néped fiaiért áll,
mert nyomorúságos idő lesz, amilyen mindez ideig nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni. És abban
az időben megszabadul a néped, akit
csak beírva találnak a könyvben.
2 És azok közül akik a föld porában
alszanak, sokan felkelnek, némelyek
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örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.
3 A bölcsek pedig fénylenek mint az
ég fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, mint a csillagok, örökkön-örökké.
4 Te pedig Dániel, zárd be ezeket a beszédeket, és pecsételd be a könyvet a
végső időig: sokan kutatják majd, és
nagyobbá lesz a tudás.
5 És széttekintettem én, Dániel, és íme
másik kettő állt ott, egyik a folyóvíz innenső partján, a másik a folyóvíz túlsó partján.
6 És mondta egyik a gyolcsba öltözött
férfinak, aki a folyóvíz felett volt: Mikor
lesz végük ezeknek a csodadolgoknak?
7 És hallottam a gyolcsba öltözött férfit, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte a jobb kezét és bal kezét az ég
felé, és megesküdött az örökké élő Istenre, hogy ideig, időkig és fél időig,
és mikor elvégzik a szent nép erejének
rontását, mindezek elvégeztetnek.
8 Én pedig hallottam ezt, de nem értettem, és mondtam: Uram, mi lesz ezeknek a vége?
9 És mondta: Menj el Dániel, mert be
vannak zárva és pecsételve ezek a beszédek a vég idejéig.
10 Megtisztítanak, megfehérítenek és
megpróbálnak sokakat; az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és
az istentelenek közül senki sem érti, de
az értelmesek értik,
11 És attól az időtől fogva, hogy elveszik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.
12 Boldog aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.
13 Te pedig menj el a vég felé, és majd
nyugszol, és a napok végén felkelsz a
sorsodra.

3
Mt 13,43;

6
Dán 10,5;
7
Jel 10,5-6;

11
Dán 11,31;

Hóseás 1. 2.

HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Mivel Izrael országában, Jeroboám birodalmában, az igaz istentisztelet igen megromlott
és az egész ország népe elszakadt Istentől, ezért Hóseás feddi Izrael népét a nyilvánvalóan nagy bűnökért, és leginkább a bálványimádást és az idegen istenek tiszteletét kárhoztatja. Mivel szellemi paráznasággal, azaz bálványimádással az igaz Istentől elszakadtak, Isten büntetésével fenyegeti őket.

1

Egy parázna asszony példájával, melyet szellemi látásban a prófétával Isten
elvetet, példázza Isten Izrael népének, mint
hitvesének a tőle való elszakadását és a bálványokhoz átpártolását. Ennek a parázna
asszonynak gyermekei születnek, ami azt
példázza, hogy ők mindnyájan paráznaságból származó fiak, nem izraeliták, hanem jezréeliták, akiken az Isten nem akar
könyörülni, hanem elveti őket, de a hívőket megtartja.

Amminak, mert ti nem az én népem
vagytok, és én sem leszek a ti Istenetek.
10 De Izrael fiainak száma mégis annyi
lesz, mint a tenger fövenye, amely meg
nem mérhető és meg nem számlálható;
és lesz, hogy ahol azt mondták nekik:
Nem vagytok az én népem, ezt mondják nekik: Az élő Isten fiai vagytok!
11 És összegyűlnek Júda és Izrael fiai,
és egy fejedelmet választanak, és feljönnek a földről, mert nagy lesz Jezréel
napja!
1 Az ÚR igéje, amely Hóseáshoz, a 12 Mondjátok atyátokfiainak, hogy én
Beeri fiához jött, Uzziás, Jótám, Ákház, népem, és húgaitoknak, hogy kedvemEzékiás, júdabeli királyok idejében, és ben vannak!
Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael kiráHogy ne feddődjön Istennel a nép az
lyának idejében.
Ő keménységéért, szemükre hányja a
2 Amikor az ÚR beszélni kezdett Hóseás által, mondta az ÚR bálványozásukat és elszakadásukat IstenHóseásnak: Menj, vegyél magadnak től az atyjuk idejétől fogva. Ezért jelenti,
parázna feleséget és parázna gyerme- hogy amit szenvednek, méltán szenvedik,
keit, mert paráználkodva paráználko- de utat is mutat nekik, hogyan tudják elkedott a föld, hogy ne kövesse az URat. rülni a rájuk jövő veszedelmet.
3 Elment tehát és elvette Gómert,
Diblajim lányát, és az teherbe esett és 1 Pereljetek anyátokkal, pereljetek
(mert ő nem a feleségem, és én sem vafiút szült neki.
4 És mondta neki az ÚR: Nevezd őt gyok férje), hogy tüntesse el arcáról a
Jezréelnek, mert még egy kis idő, és kurvaságát, és emlői közül paráznasámegbüntetem a Jehu házát a Jezréelben gát;
tett vérontásért, és eltörlöm Izrael há- 2 Hogy meztelenre ne vetkőztessem és
olyanná ne tegyem, amilyen születézának királyságát.
5 És azon a napon lesz, hogy a Jezréel se napján volt, és a pusztához tegyem
hasonlóvá, és olyanná változtassam,
völgyében eltöröm Izrael íját.
6 Ismét teherbe esett és lányt szült. amilyen a kiaszott föld, és szomjúságÉs mondta neki az ÚR: Nevezd őt Ló- gal öljem meg.
Rukhámáhnak, mert nem kegyelme- 3 Sőt fiain sem könyörülök, mert pazek többé Izrael házának, hanem el- ráznaságból való fiak.
4 Mert az anyjuk paráználkodott; gyavesztve elvesztem őt.
7 De Júda házának megkegyelmezek, lázatba merült aki szülte őket, mert
és megtartom őket az ő URukban Iste- ezt mondta: Elmegyek szeretőim után,
nükben, de nem íj, vagy kard, vagy há- akik megadják kenyeremet, vizemet,
ború által, sem lovak és lovasok által gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat.
tartom meg őket.
8 Mikor elválasztotta Ló-Rukhámáht, 5 Azért íme, tövissel rekesztem el az
útját, és sövényt fonok elé, hogy ne taismét teherbe esett és fiút szült.
9 És mondta az ÚR: Nevezd őt Ló- lálja meg ösvényeit.

2

4
2Kir 9,1-7;
2Kir
10,1-31;

7
Zak 4,6;
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10
1Móz
32,12;
Róm
9,25-26;

11
Ésa 11,13;
Jer 3,18;
Ezék 37,16;
Ezék 37,22;
Ef 2,14-16;

Hóseás 2. 3. 4.

9
Jer 13,22;
Hós 5,14;

11
Zsolt
80,13;
Ésa 5,5;

13
Ezék 20,35;
14
Józs 7,26;
Ésa 65,10;

16
Zak 13,2;
17
Jób
5,23-24;
Ésa 2,4;
Ésa 11,6;
Ezék 14,21;
Ezék 34,25;
18
Jób 5,23;

6 És szeretői után járva ne érje el azokat, és mikor keresi őket, ne találja
meg azokat; azt mondja majd: Elmegyek és visszatérek az első férjemhez,
mert amikor nála voltam, jobb dolgom
volt mint most.
7 Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát, a bort és az olajat, és
én sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, amit ők a Baálra költöttek.
8 Azért visszaveszem búzámat a maga
idejében, és mustomat is a szezonjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amellyel ellenem való rútságát fedezte be.
9 És most feltárom szeretői előtt a gyalázatát, és senki sem szabadítja ki őt a
kezemből.
10 És megszüntetem minden örömét,
ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.
11 És elpusztítom szőlőjét és fügefáját,
amelyekről ezt mondta: Ez az én bérem amit a szeretőim adtak nekem; és
erdővé teszem azokat, és a mezei vad
emészti meg őket.
12 És a Baál tiszteletének napjaira emlékeztetem, amikor áldozott, és felrakta fülönfüggőjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az ÚR.
13 Azért íme magamhoz csalogatom őt
mikor a pusztába viszem, és szép szóval szólok neki.
14 És szőlőjét megadom, és az Akor
völgyét megmutatom, hogy jó reménység támadjon bennük, és úgy énekel
ott mint ifjúságának idején, és mint
azon a napon, amelyen Egyiptomból
feljött.
15 És azon a napon, ezt mondja az ÚR,
így fogsz engem hívni: Férjem; és nem
hívsz engem többé így: Baálom.
16 És kivesztem szájából a Baálok neveit, és nem emlékezik meg többé azok
neveiről.
17 És azon a napon szövetséget szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszómászókkal,
és az íjat, kardot és háborút eltörlöm
erről a földről, és biztonságban fektetem le őket.
18 És örökre eljegyezlek téged magamnak, és igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.
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19 Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az URat.
20 És azon a napon meghallgatom, azt
mondja az ÚR, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet;
21 A föld pedig meghallgatja a búzát,
a mustot és az olajat; azok pedig meghallgatják Jezréelt.
22 És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek annak aki kegyelem nélkül volt, és azt mondom annak aki nem volt az én népem: Népem
vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem!

19
Jer
31,33-34;

22
Hós 1,10;
Róm 9,26;
1Pét 2,10;

3

Isten a számkivetésben is biztatja népét
az elkövetkező szabadítással, hogy mégis könnyebben tűrjék a nyomorúságot.

1 És mondta nekem az ÚR: Menj el
újra, szeress egy asszonyt akit szeretett a férje, de mégis házasságtörő;
ahogyan az ÚR is szereti Izrael fiait,
bár ők idegen istenekre néznek és szeretik a palack bort.
2 És megszereztem azt magamnak tizenöt ezüstön és egy hómer árpán és
egy fél hómer árpán.
3 És mondtam neki: Sok ideig ülsz nálam özvegyen; nem paráználkodsz és
nem leszel férfié; és ismét magamhoz
veszlek téged.
4 Mert Izrael fiai is sok ideig ülnek király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat
nélkül, oltár nélkül, efód nélkül és képek nélkül.
5 Azután megtérnek Izrael fiai és keresik az ő URukat Istenüket, és Dávidot
a királyukat, és remegve folyamodnak
az ÚRhoz és az Ő jóságához az utolsó időkben.

1
Jer 3,1;

3
5Móz
21,11;

4
Hós 10,3;

5
Ésa 2,2;
Jer 30,9;
Ezék 34,23;
Ezék 37,22;
Mik 4,1;

4

Sok bűnéért feddi Isten Izraelt, embertelenségéért és istentelenségéért, és veszedelemmel fenyegeti őket, amelynek okát
a papokra és prófétákra veti, akiket a néppel
együtt fenyeget. Azután inti Júda nemzetségét, hogy ne kövesse Izrael gonoszságát.

1 Halljátok meg az ÚR beszédét Izrael
fiai, mert pere van az ÚRnak e föld lakóival, mert nincs semmi igaz beszéd,
semmi irgalmasság és Istennek semmi
ismerete e földön.
2 Hamisan esküsznek és hazudnak és
gyilkolnak és lopnak és paráználkod-

1
Mik 6,2;

Hóseás 4. 5.
3
Ámós
5,16-17;

6
Péld 19,2;
Ésa 5,13;
Ésa 27,11;
Jer 4,22;

9
Ésa 24,2;
10
Mik 6,14;

12
Hós 5,4;

13
Ésa 1,29;
Ésa 57,7;
Ezék 20,28;

14
Ámós 2,7;

nak, betörnek, és egyik vér a másikat
éri.
3 Azért megromlik e föld és minden lakója elvész róla, a mező vadjaival és az
ég madaraival együtt, sőt a tenger halai is elvesznek.
4 De senki ne feddje és ne oktassa az
embert; hiszen a te néped olyan mint
azok, akik a pappal civódnak.
5 De elveszel nappal, és elvész veled a
próféta is éjjel; anyádat is elveszítem.
6 Elvész a népem, mert tudomány nélkül van. Mivel megvetetted az igaz tudományt, én is megvetlek téged, hogy
ne legyél papom. És mert elfeledkeztél Istened törvényéről, én is elfeledkezem fiaidról.
7 Minél több jóval voltam hozzájuk,
annál inkább vétkeztek ellenem, de
gyalázatra fordítom dicsőségüket!
8 Népem bűnéből élősködnek, és bűneik után áhítozik lelkük.
9 De úgy jár a pap is mint a nép: megbüntetem őket az útjaikért, és megfizetek nekik a cselekedeteikért.
10 Esznek majd, de nem elégednek
meg; paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert elszakadtak az ÚR szolgálatától.
11 Paráznaság, bor és must elveszi az
észt!
12 Népem faistenétől kér tanácsot,
hogy pálcája feleljen neki, mert a paráznaság szelleme megtévesztette őt,
hogy Istenüktől elfordulva paráználkodjanak.
13 A hegyek tetején áldoznak és a halmokon füstölnek: a cserfa, a nyárfa és
a hársfa alatt, mert kedves annak az árnyéka. Ezért lesznek lányaitok paráznák, és menyeitek házasságtörők.
14 Nem büntetem-e meg lányaitokat,
hogy paráználkodnak, és menyeiteket, hogy házasságtörők? mert ők maguk is félremennek a paráznákkal, és
a kurvákkal áldoznak. De az értelmetlen nép elvész.
15 Ha te paráználkodsz is Izrael,
csak a Júda ne vétkezzen! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel BethAvenbe! és ott ne esküdjetek így: Él az
ÚR!
16 Mert szilajkodik Izrael mint a szilaj
üsző; most tágas földön legelteti őket
az ÚR, mint a bárányt.

17 Bálványokkal szövetkezett Efraim:
hagyd hát magára!
18 Boruk megsavanyodott, folyamatosan paráználkodtak; fejedelmei gyalázatukra szerették mondani: Hozzatok
ajándékot!
19 Szárnyaira veszi őt a szélvész, és áldozataik miatt megszégyenülnek.

5

Az egész népet feddi, de leginkább a papokat és a főrangú népet, akik minden
gonoszságnak az okai.

1 Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izrael háza! Hallgassa meg a király
háza: Mert pere van veletek az ÚRnak,
mert tőrré lettetek Micpának, és kiterített hálóvá a Táboron.
2 Akik az öldöklésre álnok tanácsot
tartottak, jóllehet az én dolgom, hogy
mindannyiukat megbüntessem.
3 Jól ismerem én Efraimot, és Izrael
nincs elrejtve előlem; hiszen most is
paráználkodsz Efraim! megfertőztetett
az Izrael.
4 Nem igyekeznek megtérni az ő Istenükhöz, mert paráznaság szelleme
van közöttük, és nem ismerik az URat.
5 Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, bűnei miatt vész el Izrael és Efraim; velük együtt vész el
Júda is.
6 Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az URat, de nem találják, mert elrejtőzött előlük.
7 Hitetlenül cselekedtek az ÚR ellen,
mert idegen fiakat nemzettek: most
azért örökségeikkel együtt megemészti őket a hónap.
8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a
trombitát Rámában; kiáltsatok BethAvenben, azután tebenned óh Benjámin.
9 Efraim elpusztul a büntetés napján; Izrael törzsei között tanítottam az
igazságot.
10 Júda fejedelmei olyanok mint a határrontók; kiontom rájuk haragomat
mint a vizet.
11 Efraim el van nyomva, törvény szerint romlik meg, mert szabad akarata
szerint követte az emberi parancsokat!
12 Én pedig olyanná lettem Efraimnak
mint a moly, és Júda házának mint a
rothadás.
13 Látta ugyan Efraim a maga beteg861

4
Hós 4,12;
5
Hós 7,10;

6
Ésa
1,13-15;

Hóseás 5. 6. 7.

14
Hós 2,9;

ségét, Júda is a maga sebét, és Efraim
Asszíriához ment és Járéb királyhoz
küldött; de az nem tudott titeket meggyógyítani, és nem vette le rólatok a
sebet.
14 Mert olyan leszek Efraimnak mint
az oroszlán, és Júda házának mint az
oroszlánkölyök. Én, én szaggatom
szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz
aki megszabadítsa!
15 Elmegyek, visszatérek helyemre
amíg meg nem ismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az arcomat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!

6

Prófétál a nép Istenhez való megtéréséről a nyomorúság alatt, és panaszkodik
a sokféle gonoszságról.

2
Ésa 26,19;

6
Ámós
5,21-24;
Mt 9,13;
Mt 12,7;
7
Hós 8,1;

1 Gyertek, térjünk vissza az ÚRhoz,
mert Ő szaggatott meg és Ő gyógyít
meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!
2 Megelevenít minket két nap múlva,
a harmadik napon feltámaszt minket,
hogy színe előtt éljünk.
3 Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az URat. Az Ő kijövetele bizonyos mint a hajnal, és eljön hozzánk
mint az eső, mint a késői eső, amely
megáztatja a földet.
4 Mit cselekedjem veled Efraim? Mit
cselekedjem veled Júda? Hiszen kedvességetek olyan mint a reggeli harmat, és mint a köd, mely korán reggel
felmegy.
5 Azért vertem meg a próféták által és
öltem meg őket számnak beszédeivel.
Bizony az ítéleteid olyanok mint a kelő
nap világossága.
6 Mert irgalmasságot kívánok és nem
áldozatot: és az Isten ismeretét inkább
az égőáldozatnál.
7 De ők mint emberek, megszegték
szövetségemet, és abban hitetlenül
cselekedtek velem.
8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel
van bemocskolva.
9 És ahogyan a tolvajok lesik az embereket, úgy tesz a papok társasága:
egyetértve ölnek az úton, mert a szándékaikat cselekszik.
10 Rettenetes dolgokat látok Izrael házában. Ott van Efraim paráználkodása; megfertőztetett Izrael.
11 Te is Júda, csemetéket plántálsz ma862

gadnak, holott én az én népem fogságának visszafordításán gondolkodom.

7

Panaszkodik, hogy az Ő népe elszakadt
tőle.

1 Amikor gyógyítani akarnám Izraelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és
Samária gonoszsága, mert hamisan
cselekszenek; bemegy a tolvaj, kívül
rabló fosztogat.
2 És nem gondolják szívükben, hogy
minden gonoszságukra emlékszem.
Most körülvették őket cselekedeteik,
amelyek színem előtt vannak.
3 Gonoszságukkal gyönyörködtetik
a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.
4 Mindnyájan házasságtörők; olyanok
mint a kemence, amelyet befűt a sütő,
aki csak akkor szünetel a tüzeléssel
amíg a megdagasztott tészta megkel.
5 Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől; csúfolóknak nyújtja kezét.
6 Mert úgy készítették szívüket az álnoksághoz alattomban, mint a sütőkemencét. Sütőjük egész éjszaka alszik;
reggel ég mint a lángoló tűz.
7 Mindnyájan tüzesek a gonoszságban
mint a sütőkemence, és megemésztik
bíráikat. Királyaik mind elhullottak,
de nincs köztük senki aki hozzám kiáltana.
8 Efraim összekeveredett a népekkel.
Olyanná lett Efraim mint a meg nem
fordított pogácsa.
9 Idegenek emésztik erejét, de nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már,
és mégsem veszi észre magát.
10 Izrael ellen büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az
ÚRhoz, az ő Istenükhöz, és mindennek
dacára sem keresik Őt.
11 És olyan lett Efraim mint az együgyű galamb: balgatag! Egyiptomhoz
kiáltanak, Asszíriához mennek.
12 De ahogyan mennek, kiterjesztem
hálómat ellenük; levonom őket mint
az ég madarát; megbüntetem őket a
gyülekezetüknek adott kijelentés szerint.
13 Jaj nekik, mert eltávoztak tőlem.
Pusztulás rájuk, mert vétkeztek ellenem. Én szabadítottam meg őket, de
ők hazugságot szólnak ellenem!

8
Zsolt
106,35;

10
Hós 5,5;

Hóseás 7. 8. 9.
14
Ésa 29,13;

16
Zsolt
78,57;

14 És nem kiáltottak hozzám szívükből, mikor ordítoztak ágyasházaikban;
a búza és a must miatt egybegyűlnek,
de tőlem elszakadtak.
15 Pedig én tanítottam őket, én erősítettem meg karjukat, és ők mégis gonoszt
gondolnak ellenem.
16 Megtérnek, de nem a magasságos Istenhez. Olyanok mint a hamis íj. Fegyvertől hullanak el fejedelmeik, az ő
nyelvük mérge miatt. Ez lesz gyalázatuk Egyiptom földjén.

ÚR nem tekint azokra kedvesen. Most
megemlékezik álnokságukról, és meglátogatja vétkeiket, hogy Egyiptomba
térnek vissza.
14 Izrael elfeledkezett Teremtőjéről és
oltárokat épített; Júda erős városokat
szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg palotáit.

9

Haragszik Isten a népe vakmerő szófogadatlanságáért, és különféle ostorozással fenyegeti őket.

8
1
5Móz
28,49;
Hós 6,7;

8
Jer 22,28;
Jer 48,38;

13
Ámós
5,21-22;

Izrael népét hirtelen jövő veszedelem 1 Ne örvendezz Izrael olyan vígan
fenyegeti, amely nép magát Isten házá- mint más népek, mert paráználkodásnak állítja, de életével nem bizonyítja.
sal elszakadtál Istenedtől, és szeretted
a parázna bérét minden búzaszérűn.
1 Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, úgy jön 2 Szérű és prés nem tartja el őket, hiáa veszedelem az ÚR házára! Mert meg- nyozni fog abból a must.
szegték szövetségemet, és vétkeztek 3 Nem laknak az ÚR földjén, hanem
törvényem ellen!
Egyiptomba tér vissza Efraim; Asszíri2 Kiált hozzám Izrael: Én Istenem, is- ában tisztátalant esznek.
merünk téged!
4 Nem áldoznak borral az ÚRnak, és
3 Megvetette Izrael a jót, kergesse hát nem lesznek kedvesek előtte. Áldozaaz ellenség.
taik olyanok lesznek mint a gyásztor
4 Királyt emeltek, de nem általam; fe- kenyere: akik abból esznek megfertőzjedelmet választottak, de tudtomon kí- tetnek, mert nem jut be kenyerük a lelvül. Ezüstjükből és aranyukból bálvá- kükért az ÚR házába.
nyokat csináltak, azért elvesznek.
5 Mit cselekszetek majd az ünnepnek
5 Elhagy téged a te borjúd, óh Samária, napján, az ÚR ünnepnapján?
mikor haragom felgerjedt ellenük. 6 Mert íme, elbujdosnak a pusztulás
Meddig nem igyekeznek az ártatlan- miatt; Egyiptom gyűjti be, Móf temeságra?
ti el őket. Kincsekkel épített gyönyörű6 Mert ez is Izraelből való, kézműves ségüket a csalán veri fel, és tövis lesz
csinálta azt, és nem Isten az. Bizony sátraikban.
forgáccsá lesz Samária borjúja!
7 Elérkeztek a meglátogatás napjai,
7 Mert szelet vetnek és vihart arat- elérkeztek a fizetés napjai: megtudnak. Nem indul szárba; termése nem ja majd Izrael, hogy bolond a próféta,
ad lisztet, ha adna is, idegenek nyelik őrült a szellem embere vétked sokasábe azt.
ga miatt, és mert akkora a gyűlölet.
8 Elnyeletett Izrael! Olyan most már a 8 Efraim őrálló az én Istenem mellett.
pogányok közt, mint az elvetett edény. A próféta hálót vetett minden útjaira;
9 Mert ők Asszíriába mentek fel, mint gyűlöletes Istenének házában.
a magában bolygó vadszamár; Efraim 9 Mélyen elfajultak mint Gibea napjaszeretőket bérelt fel.
iban, de megemlékezik álnokságaikról,
10 De ha béreltek is a pogányok közt, és megbünteti gonoszságukat.
most összegyűjtöm őket, és kezdenek 10 Olyan volt Izrael mint a pusztában
majd lefogyni a fejedelmek királyának talált szőlőfürt; úgy néztem atyáitokat
terhétől.
mint a fügefa első termésének zsengé11 Mivel megsokasította Efraim az ol- jét, de bementek Baál-Peorhoz és nagy
tárokat a bűnre, veszedelmére lesznek szégyennel elszakadtak tőlem, és kedaz oltárai.
vük szerint volt az ő utálatosságuk.
12 Megírtam az én drága törvényemet, 11 Elszáll Efraim dicsősége mint a made idegennek tekintették azokat.
dár! Születésétől, méhben hordozásától,
13 Égőáldozatom áldozatában hússal fogantatásától fogva.
áldoznak nekem és megeszik, de az 12 Mert még ha fiakat nevelnének is,
863

10
4Móz 25,3;
Zsolt
106,28;

Hóseás 9. 10. 11.

14
Lk 23,29;
15
Ésa 1,23;
Hós 4,15;
Hós 12,11;

kiszaggatom őket, hogy ne érjenek emberkort, és jaj nekik, mikor eltávozom
tőlük.
13 Efraim, ahogyan néztem, mint
Tírusz van plántálva a mezőben, de
Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell
kihoznia fiait.
14 Adj nekik, óh URam! Mit adj? Adj
nekik vetélő méhet és kiszáradt emlőket.
15 Minden gonoszságuk Gilgálban
van, mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm
őket házamból, nem szeretem őket
többé, fejedelmeik mindnyájan elálltak mellőlem.
16 Meg van verve Efraim, gyökerük elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt.
Még ha nemzenének is, megölöm méhük szerelmes magzatait.
17 Elveti őket az én Istenem, mert nem
hallgattak rá, és bujdosókká lesznek a
pogányok között.

10

Panaszkodik az Úr Isten a népre, és
közeli veszedelemmel fenyegeti őket,
hogy ha nem térnek meg hozzá.

1
Hós 8,11;

3
Hós 3,4;

8
Ésa 2,19;
Lk 23,30;
Jel 6,16;
Jel 9,6;

1 Üres szőlőtő az Izrael, amely magának termi gyümölcseit. Gyümölcsének
sokasága szerint sokasította meg oltárait, földjének jósága szerint jó sok oszlopot állított fel.
2 Megosztott a szívük, de most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat, elpusztítja bálványaikat.
3 Mert ezt mondják most: Nincs királyunk, mert nem féltük az URat, és a
király mit segíthet rajtunk?!
4 Összevissza beszéltek; hamisan esküdtek, megszegték a szövetséget; de
mint a bürök a mező barázdáin, úgy
sarjad ki az ítélet.
5 Beth-Aven borjúi miatt félnek
Samária lakói, mert megsiratja azt az
ő népe és papjai, akik annak örülnek,
mivel annak dicsősége eltávozott attól.
6 És azt is Asszíriába vonszolják ajándékul Járeb királynak. Szégyent vall
Efraim, és megszégyenül Izrael az ő
tanácsa miatt.
7 Kivágják Samária királyát, mint habot a víz színén!
8 És Aven magas helyeit, az Izrael vétkét, lerontják. Tövis és bogáncs növi be
oltáraikat, és azt mondják majd a he864

gyeknek: Borítsatok be minket! és a
halmoknak: Omoljatok ránk!
9 Óh Izrael, Gibea napjaitól fogva bűnben voltál, abban maradtatok meg,
nem fogott rajtuk Gibeában a harc a
gonoszság fiai ellen.
10 Megfenyítem hát őket akaratom szerint! Népek gyülekeznek ellenük, amikor megkötözik kettős gazságukért.
11 Efraim szoktatott üsző, amely szeret nyomtatni, de én átmentem az ő
szép nyakán: meglovagolom Efraimot,
Júda szántani fog, Jákob pedig boronál.
12 Vessetek magatoknak igazságot,
hogy a kegyelem mértéke szerint arassatok! Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje az URat keresnetek
amíg el nem jön, hogy az igazság esőjét adja nektek.
13 Istentelenséget szántottatok, álnokságot arattatok. Eszitek a hazugság
gyümölcsét, mert az utadban és vitézeid sokaságában bíztál!
14 Azért zendülés támad néped között, és minden erősségedet elpusztítják, ahogyan elpusztította Salman
Beth-Arbelt a harc napján: az anyát a
gyermekeivel együtt földhöz verik.
15 Így cselekszik veletek Béthel, a ti
nagy gonoszságotokért; hajnalra bizony elvész Izrael királya!

9
Bír
19,22-30;
Hós 9,9;

12
Jer 4,3;

11

Itt is panaszkodik az Úr Isten a nép
hálátlanságáért, pedig igen kis dolgoktól fogva gondját viseli és tanítja, de
soha nem fogadtak szót, ezért fenyegeti őket.
1 Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam
ki az én fiamat.
2 Ahogy hívták őket, úgy mentek el
előlük: a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek.
3 Pedig én tanítottam járni Efraimot;
karjaimra vettem őket, de ők nem ismerték el, hogy én gyógyítottam meg
őket.
4 Emberi kötelékekkel vontam őket,
szeretetnek köteleivel, és olyan voltam
hozzájuk mint akik leemelik nyakukból az igát, és ételt adtam eléjük.
5 Nem tér vissza Egyiptom földjére,
hanem Asszíria lesz az ő királya, mert
nem akartak megtérni.

1
Mt 2,15;

3
5Móz
32,10;
Ésa 46,3-4;

Hóseás 11. 12. 13.

7
Jer 10,12;
8
1Móz
19,24;

9
Ésa 55,7-9;
Jer 31,20;
Mal 3,6;

6 És fegyver száll városaira, és elpusztítja zárait, és szándékaik miatt felemészti őket.
7 De népem fennakadt a tőlem való elszakadásban, hívják a magasságos Istenhez, de senki nem indul meg rajta.
8 Hogyan adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izrael!? Hogyan adnálak oda mint Admát, tennélek olyanná
amilyen Seboim?! Megesett bennem a
szívem, ezzel együtt megbántam igyekezetemet!
9 Nem cselekszem haragom szerint;
nem fordulok vissza Efraim vesztére,
mert Isten vagyok én és nem ember, a
Szent közötted, és nem megyek be haraggal a városba.
10 Az URat fogják követni, és Ő ordít
mint az oroszlán; mikor Ő ordít, rettegnek napnyugat lakói.
11 Rettegve jönnek elő Egyiptomból
mint a madár, és Asszíria földjéből
mint a galamb, és letelepítem őket házaikba, ezt mondja az ÚR!
12 Körülvett engem Efraim hazugsággal, Izrael háza pedig csalárdsággal,
de Júda uralkodik még az Istennel, és
hűséges a szentekkel.

12

3
1Móz
25,26;
1Móz
35,9-10;
4
1Móz
28,12;
1Móz
28,19;
1Móz 35,7;
1Móz
35,14-15;
7
Ámós
8,5-6;

nem találnak rajtam álnokságot, amely
bűn volna!
9 De én vagyok a te URad Istened
Egyiptom földjétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain.
10 Mert én szóltam a próféták által;
én sokasítottam meg a látásokat, és én
szóltam hasonlatokban a próféták által.
11 Vajon van-e hamisság Gileádban?
bizony hazugság van: Gilgálban ökrökkel áldoznak, de olyan sok az oltáruk is, mint a szántóföld barázdáin a
rakások.
12 Jákob Szíria földjére bujdosott, és
egy feleségért szolgált Izrael, és egy feleségéért őrzött juhot.
13 És próféta által hozta fel az ÚR Izraelt Egyiptomból, és próféta által tartotta meg.
14 Gonoszul ingerelte Efraim az Istent,
de rajta marad a sok vér, és megfizeti
gyalázatát az ő Ura.

9
Ésa 43,11;

11
Hós 4,15;
Hós 6,8;
Hós 9,15;

12
1Móz 28,5;
1Móz
29,20;
1Móz
29,28;

13

Mégis panaszkodik az Úr Isten,
hogy népe elszakadt tőle, kijelentve,
hogy mi volt, mivé lett, és veszedelemmel
fenyegeti őket.

Feddi Isten a népét a sok hamis és hiábavaló reménységéért, és ismét ve- 1 Mikor Efraim szólt, rettegtek: felszedelemmel fenyegeti őket.
emelte magát Izraelben, de vétkezett a
Baállal, és meghalt.
1 Széllel táplálkozik Efraim és fut a ke- 2 Még most is sokasítják bűneiket és
leti szél után. Mindennap szaporítja a ezüstjükből öntött képeket csinálnak
hazugságot és a sanyargatást, és fri- maguknak, bálványokat a maguk esze
gyet szereznek az asszírussal és Egyip- szerint. Mesterek csinálmánya mindtomba visznek olajat.
az! Maguk mondják róluk: Az embe2 Pere van az ÚRnak Júdával is, és rek akik áldoznak, borjúkat csókolmegbünteti Jákobot az ő útjai szerint. nak.
Cselekedetei szerint fizet meg neki.
3 Azért olyanná lesznek mint a reggeli
3 Anyja méhében sarkon fogta bátyját, köd, és mint a harmat amely korán elés mikor erős volt, küzdött az Istennel. tűnik, mint a szérűről elsodort polyva,
4 Küzdött az Angyallal és legyőzte; sírt és mint a kémény füstje.
és könyörgött neki. Béthelben találta 4 Pedig Egyiptom földjétől fogva én
meg őt, és ott beszélt velünk.
vagyok URad Istened. Nem kell más
5 Bizony a Seregek URa Istene, ÚR az Istent ismerned, mert rajtam kívül
Ő emlékeztető neve.
nincs szabadító!
6 Ezért térj hát meg Istenedhez; őrizd 5 Ismertelek téged a pusztában, a vízmeg az irgalmasságot és az ítéletet, és telen száraz földön.
szüntelen bízz Istenedben.
6 Bő földre hoztam, és megelégedtek;
7 Kánaánita ő! Hamis mértékek van- elteltek és szívük felfuvalkodott, azért
nak kezében; szeret mást megcsalni.
elfelejtkeztek rólam.
8 És ezt mondja Efraim: Bizony meg- 7 De olyan is leszek hozzájuk, mint az
gazdagodtam, vagyont szereztem ma- oroszlán, mint a párduc, úgy leselkegamnak. Semmi szerzeményemben dem az úton.
865

2
Hós 8,6;

4
2Sám
22,32;
Zsolt
18,32;
Ésa 43,11;
Hós 12,9;
6
5Móz
32,15;
Hós 8,14;

Hóseás 13. 14. - Jóel 1.

10
1Sám 8,5;

11
1Sám
15,23;
1Sám 16,1;

14
Ésa 25,8;
1Kor 15,55;

15
Hós 10,14;

8 Rájuk rohanok mint a kölykétől megfosztott medve, és széttépem szívük
borítóját, és felfalom ott őket mint egy
oroszlán. A mezei vad szaggatja szét
őket!
9 Te magad vesztetted el magadat Izrael, mert bennem van segítséged.
10 Én örökké vagyok, de hol van királyod, hogy megoltalmazzon minden városodban? És bíráid, akikről ezt
mondtad: Adj nekem királyt és fejedelmeket!
11 Adtam neked királyt haragomban,
és elvettem búsulásomban!
12 Pecsét alatt van Efraim álnoksága;
bűne elrejtetett!
13 A szülőasszony kínjai lepik meg őt;
oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem
jön ki anyjának méhéből.
14 Megváltom őket a Seol hatalmából!
Megmentem őket a haláltól: Halál, a te
veszedelmed leszek! Seol, a te romlásod leszek! A megbánás elrejtetett előlem.
15 Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb: feljön a keleti szél, az ÚR
szele támad fel a pusztából: kiszárítja
forrását, megszárad kútfeje, elrabolja
minden drága kincsét.

14

Hirdeti a nép közeli veszedelmét,
azután a választottakat megtérésre inti.
1 Meglakol Samária, mert megkeserítette Istenét. Fegyver által hullanak el,

csecsemőik földhöz veretnek, és terhes
asszonyaik kettévágatnak.
2 Térj meg Izrael URadhoz Istenedhez,
mert álnokságod miatt elbuktál!
3 Vigyetek magatokkal beszédeket,
és térjetek meg az ÚRhoz! Mondjátok
neki: Vedd el rólunk minden álnokságainkat, és légy kegyelmes hozzánk, és
ajkaink tulkaival áldozunk neked.
4 Asszíria nem segít meg minket; lóra
sem ülünk, és nem mondjuk többé kezeink csinálmányának: Istenünk! Mert
nálad talál kegyelmet az árva.
5 Kigyógyítom őket hűtlenségükből;
szeretem őket ingyen kegyelemből,
mert elfordult tőlük az én haragom.
6 Olyanná leszek Izraelnek mint a harmat. Virágozni fog mint a liliom, és
gyökeret ver mint a Libanon.
7 Kiterjednek ágai, és olyan lesz ékessége mint az olajfáé, illata pedig mint
a Libanoné.
8 Megújulnak az árnyékában lakók,
és megelevenednek mint a búzamag,
és virágzanak mint a szőlőtő: és szaga
olyan lesz mint Libanon boráé.
9 Efraim így szól: Mi közöm van többé
a bálványokhoz?! Én meghallgattam
és figyeltem rá. Olyan vagyok neki
mint a zöldellő ciprusfa! Tőlem származik a te gyümölcsöd!
10 Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket?
Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye
ezeket?! Bizony igazak az ÚR útjai, és
az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtuk.

JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE
Először feddi a nép keménységét, pedig Isten nagyon keményen megverte őket, mégsem
érzik nyavalyáikat, hanem még inkább megkeményítették magukat. Másodszor, mivel
a nép Isten büntetésére még inkább megkeményítette magát, és nem alázta meg magát, nagyobb veszedelemmel fenyegeti őket. Harmadszor, inti őket a megtérésre. Negyedszer, ígéri és jövendőt mond Krisztus országáról, és megmutatja, hogy bár ilyen
nagy romlásra jutottak, Isten mégsem feledkezett meg az atyáikkal kötött szövetségről.

1

Feddi a nép keménységét, hogy az Isten
büntetését nem gondolják meg, és inti
a papokat, hogy tisztük szerint hirdessenek böjtöt.

sátok meg e föld minden lakói! Történt-e valaha ilyen a ti időtökben, vagy
atyáitok idejében?
3 Beszéljétek el azt fiaitoknak, és fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai az ő
1 Az ÚR igéje, amely Jóelhez, a Petuel maradékuknak.
fiához jött.
4 Amit a sáska meghagyott, megette a
2 Vének! halljátok meg ezt, és hallgas- szöcske; és amit a szöcske meghagyott,
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2
Hós 12,6;
3
Zsid 13,15;

10
Zsolt 1,4-6;
Zsolt
107,43;

Jóel 1. 2.

10
Hós 2,8;

14
Jóel 2,15;

15
Ésa 13,6;

megette a cserebogár; és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó.
5 Ébredjetek fel részegesek és sírjatok,
és ordítsatok mind, ti borivók a mustért, mert elvették azt szátoktól!
6 Mert egy nép jött fel földemre, erős
és megszámlálhatatlan; fogai mint az
oroszlán fogai, és agyarai mint a nőstény oroszláné.
7 Pusztává tette szőlőmet, lehántotta fügefáimat, meztelenre hántotta és
széjjelhányta: elhervadtak annak ágai.
8 Keseregj, mint a gyászban járó szűz
ifjúsága férjéért.
9 Kifogyott az étel- és italáldozat az
ÚR házából: gyászolnak a papok, az
ÚR szolgái.
10 Elpusztult a mező, gyászol a föld,
mert elpusztult a gabona, kiszáradt a
must, megízetlenült az olaj.
11 Szégyenüljetek meg ti szántóvetők,
ordítsatok szőlőművesek: a búzáért és
az árpáért, mert elveszett a mező gabonájának aratása!
12 Elszáradt a szőlőtő, elhervadt a fügefa, a gránátfa, a datolyafa és az almafa, kiszáradt a mező minden élő
fája. Bizony kiszáradt az öröm az emberek közül.
13 Öltözzetek zsákba és sírjatok ti papok! Jajgassatok ti oltár szolgái; jöjjetek és háljatok gyászruhákban Istenem
szolgái, mert elveszett az étel- és italáldozat Istenetek házából.
14 Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést: gyűjtsétek egybe a véneket, a föld
minden lakosát URatok Istenetek házába, és kiáltsatok az ÚRhoz.
15 Jaj ez a nap! Bizony közel van az ÚR
napja, és úgy jön el a Mindenhatótól
mint a pusztító.
16 Hát nem szemünk láttára veszett
el az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából?!
17 Elrohadtak a magok barázdáik
alatt, elpusztultak a gabonás házak,
összedőltek a csűrök, mert kiszáradt
a búza.
18 Hogy fohászkodik az oktalan állat!
bőgnek az ökrök, mert nincs legelőjük;
még a juhnyájak is elvesztek!
19 Hozzád kiáltok URam, mert az
aszály tüze emésztette meg a puszta
füvét, és a hőség elégette a mező minden fáját.
20 A mező vadai is hozzád kiáltanak,

mert kiszáradtak a vizek ágyai, és tűz
emésztette meg a puszta zöld füvét.

2

Ugyanazokról a veszedelmekről emlékezik a próféta mint az előző részben,
és inti a népet szent gyülekezésre, böjtölésre és az igaz megtérésre, akiknek testi
jó dolgokat és azokkal együtt szellemi jókat is ígér.
1 Fújjátok a kürtöt a Sionon, és kiáltsatok szent hegyemen! Rémüljenek meg
e föld minden lakói, mert eljön az ÚR
napja, mert közel van az.
2 Sötétség és homály napja, köd és
sűrű homály napja, mint a hegyekre
ráterülő hajnal! Nagy és hatalmas nép,
amilyen nem volt a világ kezdetétől
fogva és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre.
3 Előtte tűz emészt, utána láng lobog;
előtte a föld olyan mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság: nem
menekülhet meg tőle semmi sem.
4 Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak mint a lovasok.
5 Rohannak a hegyek tetején, mintha
hadi szekerek robognának, mintha tarlót emésztő láng ropogna, amilyen az
ütközetre készült erős nép.
6 Megrémülnek tőle a népek, minden
arc elfeketedik.
7 Száguldoznak mint az óriások, szétfutnak mint az ütközetre való férfiak, felhágnak a kőfalakra; mindegyik
a maga útján halad, nem bontják meg
soraikat.
8 Nem szorongatják egymást, mindegyik a maga útján halad; nekirohannak a fegyvernek és nem sebesülnek
meg.
9 Szabadon átjárják a várost, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, bemennek az ablakokon mint a tolvaj.
10 Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek; a nap és a hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket.
11 És szól az ÚR serege előtt, mert felette nagy az Ő tábora, mert erős aki
megcselekszi a beszédét. Bizony nagy
az ÚR napja és igen rettenetes! Ki bírja ki azt?
12 De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívetek sze867
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Jóel 1,15;
Sof
1,14-15;
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Ésa 13,10;
Ezék 32,7;
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Jer 30,7;
Ámós 5,18;
Sof 1,15;
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Jer 4,1;

Jóel 2. 3.
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2Móz 34,6;
Zsolt
86,15;
Jón 4,2;
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Jón 3,9;
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Jóel 1,14;
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Zsolt
42,11;
Zsolt 79,10;
Zsolt
115,2;

rint: böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13 És szíveteket szaggassátok meg,
ne a ruháitokat, és térjetek meg
URatokhoz Istenetekhez, mert Ő könyörülő és irgalmas, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és tartózkodik a büntetéstől.
14 Ki tudja, hátha visszatér és megbánja szándékát, és áldást hagy maga után;
étel- és italáldozatot az ÚRnak, a ti Isteneteknek?!
15 Kürtöljetek Sionban: szenteljetek
böjtöt, hirdessetek gyűlést!
16 Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe
a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ágyasházából és a menyas�szony is a szobájából.
17 A tornác és az oltár között sírjanak
a papok, az ÚR szolgái, és mondják:
Légy kegyelmes, óh URam, a Te népedhez, és ne bocsásd szidalomra az
örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk
a pogányok. Miért mondanák a népek
között: Hol az ő Istenük?
18 És buzgó szeretettel magához fogadja az ÚR az Ő földjét, és megkegyelmez népének.
19 És válaszol az ÚR, és ezt mondja népének: Íme adok nektek gabonát,
bort és olajat, hogy megelégedtek vele,
és nem adlak többé titeket szidalomra
a pogányok között.
20 Az északi népet is elűzöm tőletek, és
puszta és sivatag földre vetem azt; arccal a keleti tengerre, hátulját az utolsó tengerre, és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert felmagasztalta
magát, hogy mindent megtehet.
21 Ne félj te föld! Örülj és vigadj, mert
az ÚR nagy dolgokkal készült a segítségedre!
22 Ne féljetek ti mezei vadak! mert kizöldül a puszta mezeje, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.
23 Ti is, Sion fiai! örvendezzetek és vigadjatok a ti URatokban Istenetekben,
mert lehozza nektek az esőt, és korai
és kései esőt hullat nektek az első hónapban.
24 És megtelnek a csűrök búzával, és
bőven öntik a prések a mustot és az
olajat.
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25 És kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket megevett a szöcske, a
cserebogár és a hernyó és a sáska; az
én nagy seregem, amelyet rátok küldtem.
26 És esztek bőven és megelégszetek,
és magasztaljátok a ti URatok Istenetek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és az én népem soha többé nem pironkodik.
27 És megtudjátok, hogy Izrael között
vagyok, és hogy én vagyok a ti URatok
Istenetek, és nincs más! És az én népem soha többé nem pironkodik.
28 És lesz azután, hogy kiöntöm Szellememet minden hústestre, és fiaitok
és lányaitok prófétálnak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29 Sőt még a szolgákra és szolgálólányokra is kiöntöm Szellememet
azokban a napokban.
30 És csodákat teszek az egekben és a
földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.
31 A nap sötétséggé válik, a hold pedig
vérré, mielőtt eljön az ÚR nagy és rettenetes napja.
32 És akkor valaki segítségül hívja az
ÚR nevét megmenekül, mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadulás, ahogyan megígérte az ÚR, azaz a
maradékokban, akiket az ÚR hív!

25
Jóel 1,4;

28
Ésa 44,3;
Ezék 39,29;
ApCsel
2,17;

31
Jóel 3,15;
32
Abd 17;
Róm 10,13;

3

Ebben a részben szól népe szabadításáról és ellenségei romlásáról, amelynek hasznát is megmondja a próféta. Ezután azt mondja, hogy miután az Isten az
Ő népét helyreállítja, megáldja, hogy semmilyen fogyatkozásuk ne legyen.
1 Mert íme azokon a napokon, és abban az időben amikor meghozom Júda
és Jeruzsálem fogságát:
2 Egybegyűjtöm akkor a pogányokat
mind, és levezetem őket a Jósafát völgyébe, és ott perbe szállok velük, népemért és örökségemért, Izraelért,
amelyet szétszórtak a pogányok közé,
és megosztoztak földemen;
3 Népemre pedig sorsot vetettek; a
gyermeket szajháért adták áruba, a
lányt pedig borért adták el, hogy ihassanak.
4 Sőt nektek is mi közötök hozzám,
Tírusz, Szidon és Filisztea egész környéke?! Vajon megérdemlem amivel

4
Ezék 26,2;

Jóel 3. - Ámós 1.

6
Ezék 27,13;
7
Jer 25,12;

13
Jel
14,15-20;

fizettek nekem? és ha ezzel fizettek nekem, nagy hirtelen fejetekre fordítom
amit megérdemeltek!
5 Mert elvittétek ezüstömet és aranyamat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek;
6 És Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a görögöknek, hogy messze vessétek őket határaiktól:
7 Íme felkeltem őket arról a helyről
ahová eladtátok őket, és érdemeitek
szerint fizetek meg nektek.
8 És fiaitokat és lányaitokat Júda fiai
kezébe adom; azok pedig eladják őket
a sabeusoknak, a messze lakó népnek,
mert ezt végezte az ÚR.
9 Hirdessétek ezt a pogányok között;
készüljetek harcra; támasszátok fel
a hatalmasokat. Eljönnek, felkelnek
mindnyájan a hadakozó férfiak!
10 Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja
a beteg is: Erős vagyok!
11 Gyűljetek össze és gyertek el minden népek, és gyűljetek egybe, ott vágja le az ÚR a te erőseidet!
12 Keljenek fel és jöjjenek fel a népek
a Jósafát völgyébe, mert ott ülök, hogy
megítéljek minden körülöttük lévő népet.
13 Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Gyertek el, szállja-

tok le, mert túlcsordul a prés, ömlenek
a prések, mert megsokasult gonoszságuk!
14 A népek, a népek a cséplés völgyébe jönnek, mert közel van az ÚR napja
a cséplés völgyében!
15 A nap és a hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket;
16 Az ÚR pedig nagy szóval szól
Sionból, és szózatot tesz Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld;
de az ÚR lesz népe reménysége, és Izrael fiainak erőssége!
17 És megtudjátok, hogy én vagyok a
ti URatok Istenetek, aki a Sionon lakozom, szentségem hegyén. És szentté
lesz Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.
18 És azon a napon a hegyek majd
musttal csepegnek és a halmok tejjel
folynak, és Júda minden medre bő vízzel ömlik, és forrás fakad az ÚR házából, és megöntözi a Sittim völgyét.
19 Egyiptom pusztasággá lesz, Edom
pedig kietlen sivataggá: a Júda fiain való erőszakosságért, mert ártatlan
vért ontottak földjükben.
20 De Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre.
21 És kitisztítom vérükből, amelyből
még ki nem tisztítottam, mert én vagyok a Sionban lakozó ÚR.
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Jóel 2,31;
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ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE
Ámos próféta Izrael országában prédikált, aki először az Isten egyháza ellenségeinek
büntetéséről beszél. Azután prófétál Júda és Izrael országa ellen és Isten haragjával fenyegeti őket a bálványimádásért és a nagy testi bátorságért. Ezután az evangéliumi ígéretekkel fejezi be írását.

1

A próféta a saját nevét és tanításának
idejét felírja. A tanítása, amely Istentől megértett tudomány, méltóságot szerez neki. Fenyegeti Isten haragjával a
szíriabelieket, a filiszteusokat, edomitákat,
ammonitákat az Isten népén tett bosszúállásért.

1
Zak 14,5;

1 Ámós beszédei, aki a tékoabeli pásztorok közt volt, azokról, amiket Izrael felől látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás
fiának, Izrael királyának idejében, két
esztendővel a földindulás előtt.

2 És mondta: Sionból kiált az ÚR és Jeruzsálemből szól a szava, és elvesznek a pásztorok aklai, és megszárad a
Kármel teteje.
3 Így szól az ÚR: Damaszkusz három
vétkéért, és négyért nem kegyelmezek meg: mert vascséplőkkel csépelték Gileádot.
4 És tüzet bocsátok Hazáel házára, és
az emészti meg Benhadád palotáit.
5 És összetöröm Damaszkusz erősségét, és kivesztem Aven mezeinek lakóit, és a királyi pálca tartóját Edenből,
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és Szíria népét fogva viszik Kirbe, ezt
mondja az ÚR.
6 Így szól az ÚR: Gáza három vétkéért, és négyért nem kegyelmezek meg:
mert az egész népet rabságra vitték,
hogy az edomiták kezébe adják őket.
7 És tüzet bocsátok Gáza kőfalára, és
az emészti meg palotáit.
8 És kivágom a lakót Asdódból, és a
királyi pálca tartóját Askelonból, és
Akronra is rávetem kezemet és a filiszteusok maradéka elvész, azt mondja
az Úr ISTEN.
9 Így szól az ÚR: Tírusz három vétkéért, és négyért nem kegyelmezek meg:
mert az én egész népemet Edom fogságába ejtették, és nem emlékeztek meg
a testvéri szövetségekről.
10 És tüzet bocsátok Tírusz kőfalára, és
az emészti meg palotáit.
11 Így szól az ÚR: Edom három vétkéért, és négyért nem kegyelmezek meg:
mert fegyverrel űzte saját atyjafiát, és
nem volt hozzá irgalommal, és haragja szüntelen tépett, és örökké haragot
tartott vele.
12 És tüzet bocsátok Témánra, és az
emészti majd meg Bocra palotáit.
13 Így szól az ÚR: Három vétkéért az
Ammon fiainak, és négyért nem kegyelmezek meg: mert széthasogatták
Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék határukat.
14 És tüzet bocsátok Rabba kőfalára, és
az emészti meg palotáit nagy jajgatással harcának napján, háborgó szélvészének idején.
15 És fogságba megy királyuk; ő maga
és vele fejedelmei is, ezt mondja az ÚR!

2

A próféta által Isten először a
moábitákat fenyegeti, utána Júda és Izrael népét, akik hálátlanok.

1
Ezék
25,11-14;

és négyért nem kegyelmezek meg
Júdának: mert megvetették az ÚR törvényét és nem tartották meg rendeléseit, és tévelygésbe vitték őket hazugságaik, amelyeket atyáik követtek.
5 Tüzet vetek azért Júdára, és az
emészti meg Jeruzsálem palotáit.
6 Így szól az ÚR: Izrael három vétkéért, és négyért nem fordulok hozzá:
mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért.
7 Akik a föld porát áhítják a szegények
fejére, és a nyomorultak igazságát elfordítják, a fiú és az atyja egy lánnyal
vétkezik, hogy megfertőzzék szent nevemet.
8 Zálogos ruhákon hajtják meg magukat minden oltár mellett, és az elítéltek
bírságából való bort isszák istenük házában.
9 Pedig én irtottam ki előlük az
emoreusokat, akik magasak voltak
mint a cédrusok, erősek mint a cserfák.
Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és
gyökerét alul.
10 És én hoztalak fel Egyiptom földjéről, és negyven esztendeig én hordoztalak titeket a pusztában, hogy birtokoljátok az emoreusok földjét.
11 És prófétákat támasztottam fiaitok
közül, és nazarénusokat ifjaitok közül. Vajon nem így van, Izrael fiai? ezt
mondja az ÚR.
12 De a nazarénusokat borral itattátok,
és a prófétákra ráparancsoltatok, ezt
mondva: Ne prófétáljatok!
13 Íme, én is lenyomlak titeket, ott ahol
vagytok, mint a cséplő szekér lenyomja
a kévékkel teli szérűt.
14 Elvész azért a futás a gyorstól, és
nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a
hős sem menekülhet.
15 Nem állja meg helyét az íjhordozó
sem, nem menekülhet el még a gyors
lábú sem, és a lovon ülő sem menekülhet.
16 És az erősek közt a bátor szívű is
meztelenül fut el azon a napon, ezt
mondja az ÚR.

1 Így szól az ÚR: Három vétkéért, és
négyért nem fordulok Moábhoz: mert
mésszé égette Edom királyának csontjait!
2 És tüzet bocsátok Moábra, és az
emészti meg Kerijjoth palotáit, és megIsten a próféta által fenyegeti az Ő néhal Moáb a harci zajban, és a kürt zenpét az engedetlenségért, de mivel arra
gése közben.
3 Kivágom a bírót közülük, és vele gyanakszik a nép, hogy nem Isten akaratáegyütt minden fejedelmét megölöm, ból fenyegeti őket, ezért a próféta Istenhez
irányítja őket.
ezt mondja az ÚR.
4 Így szól az ÚR: Három vétkéért,
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3

6
Hós 4,2-3;
Jóel 3,3;
Ámós 8,6;

8
Hós 8,11;

9
4Móz
21,24;
5Móz 2,31;
Józs 24,8;
10
2Móz
12,51;

12
Ámós
7,12-13;

Ámós 3. 4.

2
2Móz
19,5-6;
Zsolt
147,19-20;

5
Hós 7,12;

6
Ésa 45,7;
JSir
3,37-38;
7
Zsolt
25,14;
Ésa 48,5;
Dán
9,22-27;
Hós 12,10;
Jn 15,15;

14
1Kir
12,28-30;
2Kir
23,15-16;
Jer 17,1;
Hós 10,15;
15
1Kir 22,39;
Ámós 6,4;

1 Halljátok meg ezt a beszédet, melyet
az ÚR szól felőletek, Izrael fiai, mind
az egész családról, amelyet felhoztam
Egyiptom földjéről, ezt mondva:
2 Csak titeket választottalak magamnak e föld minden nemzetségei közül,
azért büntetlek meg titeket minden álnokságotokért.
3 Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem
egyeztek meg egymással?
4 Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha
nincs mit ragadoznia? Hallatja-e hangját barlangjából a kölyökoroszlán, ha
semmit nem fogott?!
5 Tőrbe esik-e a madár a földön a madarász nélkül, vagy felszedi-e a tőrt a
földről a madarász amíg nem fogott valamit?
6 Ha megharsan a kürt a városban,
nem rémül-e meg a nép? Vajon lehet-e
baj a városban amit nem az ÚR szerezne?
7 Mert semmit sem cselekszik az Úr ISTEN amíg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak.
8 Ordított az oroszlán: ki ne rettegne?
Az Úr ISTEN szólt: ki ne prófétálna?
9 Adjatok hírt Asdód palotáiban és
az Egyiptom földjében lévő palotákban, és így szóljatok: Gyűljetek össze
Samária hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást, és az elnyomottakat keblében.
10 Mert nem tudnak jót cselekedni, azt
mondja az ÚR, ők, akik a zsákmányból
kincset gyűjtenek, és palotáikat rablott
vagyonnal rakják meg.
11 Azért ezt mondja az Úr ISTEN: Ellenség jön és körülveszi ezt a földet; elveszi tőled minden erődet és lerontják
palotáidat.
12 Ezt mondja az ÚR: Ahogyan a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárat ragadja ki, vagy a fül hegyét,
úgy ragadtatnak ki Izrael fiai a veszedelemből, akik Samáriában az ágy oldalán ülnek, és Damaszkuszban az ágy
lábán.
13 Halljátok meg és adjátok tudtára Jákob házának, azt mondja az Úr ISTEN,
a Seregek Istene,
14 Hogy amely napon megbüntetem
Izraelt gonoszságaiért, meglátogatom
Béthel oltárait is, és letörnek az oltár
szarvai, és a földre omlanak.
15 És ledöntöm a téli házat a nyári ház-

zal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont házak is, megsemmisülnek a
nagy házak, ezt mondja az ÚR.

4

Ebben a részben Isten a próféta által
feddi és veszedelemmel fenyegeti a fejedelmeket, mert a szegény nyomorultakon
törvénytelenséget tesznek, hamisak és kegyetlenek. Fenyegeti őket veszedelemmel,
amelytől meg nem szabadulhatnak bálványuk és hamis istentisztelet által. Azután
megmutatja a próféta, hogy noha sokféleképpen és sokszor meg lettek intve Istentől a megtérésre, de mégis annyira megkeményedtek, hogy semmiképpen nem akarnak megtérni. Ezért ismét fenyegetéssel és
megtéréssel inti őket a próféta.

1 Halljátok meg ezt a beszédet Básán
ünői, akik Samária hegyén vagytok;
akik nyomorgatjátok a szegényeket,
megrontjátok a szűkölködőket, akik
azt mondjátok uratoknak: Hozd elő,
hadd igyunk!
2 Megesküdött az Úr ISTEN az Ő
szentségére, hogy íme napok következnek rátok, amikor szigonyokkal
visznek el titeket, és maradékotokat
halászó horgokkal.
3 És a réseken mentek ki egymás után;
és a Hermonba vetnek, ezt mondja az
ÚR.
4 Menjetek Béthelbe és vétkezzetek,
Gilgálban szaporítsátok gonoszságotokat. Vigyétek fel reggelente áldozataitokat, és háromévenként tizedeiteket.
5 Kovászosból áldozzatok hálaáldozatot; hirdessetek önkéntes áldozatokat,
kiáltsatok: mert így tartja kedvetek, Izrael fiai, azt mondja az Úr ISTEN.
6 És én is fogaitok tisztaságával vertelek meg titeket minden városaitokban,
azaz a kenyér szükségével minden helyetekben, de mégsem tértetek vissza
hozzám, ezt mondja az ÚR.
7 Azért én is megvontam tőletek az
esőt, három hónappal az aratás előtt,
és esőt adtam egy városra, más városra pedig nem adtam esőt. Az egyik
rész esőt kapott, az a rész pedig amelyre nem esett eső megszáradt.
8 És két-három város tántorgott egyegy városba vizet inni, de nem elégedtek meg; és mégsem tértetek vissza
hozzám, ezt mondja az ÚR.
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2
Hab
1,14-15;

4
Hós 4,15;
Hós 12,11;

5
3Móz 2,1;
3Móz 2,15;
3Móz 7,13;

Ámós 4. 5.
9
5Móz
28,22;
Jóel 1,4;
Jóel 2,25;
10
Ezék
14,19-20;

11
1Móz
19,24;

13
Zsolt 65,7;
Ésa 45,7;
Mik 1,3;
Náh 1,3;

9 Megvertelek titeket szárazsággal és
ragyával; kertjeitek, szőlőitek, fügefáitok és olajfáitok nagy részét megette a
sáska, és mégsem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az ÚR.
10 Döghalált bocsátottam rátok mint
Egyiptomra, fegyverrel öltem ifjaitokat, fogságra vitettem lovaitokat, és táborotok bűzét egészen az orrotokig
emeltem, és mégsem tértetek vissza
hozzám, ezt mondja az ÚR.
11 Megemésztettem közületek sokakat,
ahogyan Isten megemésztette Szodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek
mint a tűzből kikapott üszög, és mégsem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az ÚR.
12 Azért hát így cselekszem veled Izrael! Minthogy pedig így cselekszem veled, készülj Istened elé, óh Izrael!
13 Mert íme, aki hegyeket alkotott és a
szelet teremtette, és aki megjelenti az
embernek az Ő gondolatát, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld hatalmasságait megrontja, Seregek URa
Istene az Ő neve.

5

Sír a próféta az Izrael romlása miatt, és
szemükre hányja a bálványimádásukat
és egyéb gonoszságaikat. Igaz megtérésre inti őket, fenyegetve őket a veszedelemmel, ha meg nem térnek. Megveti mindazt,
amelyekbe ők a bizalmukat helyezik.

5
Ámós 4,4;

1 Halljátok meg ezt a siralmas beszédet, melyet szólok ellenetek, Izrael
háza!
2 Elesik, nem maradhat meg Izrael
szüze; és elhagyják földjén, és senki
sem emeli fel őt.
3 Bizony így szól az Úr ISTEN: Amely
város ezerrel indult ki, százzal marad
csak meg; amely pedig százzal indult
ki, tízzel marad csak meg Izrael házául.
4 Mert így szól az ÚR az Izrael házához: Engem keressetek, és éltek!
5 És ne keressétek Béthelt; Gilgálba se
menjetek; Beér-Sebába se menjetek át.
Mert Gilgál fogságba megy, Béthel pedig semmivé lesz.
6 Keressétek az URat és éltek, hogy József házát meg ne eméssze mint a tűz,
és megeméssze Béthelt olthatatlan tűzzel.
7 Akik keserűségre változtatják az íté872

letet és az igazságot hagyják a földön
heverni.
8 Azt az Istent keressétek, aki a Fiastyúkot és az Oriont teremtette; aki világosságra változtatja a sötétséget és a
nappalt éjszakává sötétíti; aki hívja a
tenger vizeit és kiönti azokat a föld színére: akinek ÚR a neve.
9 Aki megerősíti a pusztítót az erős ellen, hogy a pusztító bemenjen az erősségbe.
10 Gyűlölik azt aki feddődik a kapuban, és utálják az igazmondót.
11 Azért mert tiportátok a szegényt és
gabonáját elveszitek tőle: bár faragott
kőből építettetek házakat, de nem laktok azokban; bár gyönyörűséges szőlőket ültettetek, de nem isztok azok borából.
12 Mert tudom a sok hamisságotokat,
és erős bűneiteket! Az igazat nyomorgatják, bűnösöktől váltságot szednek, és
elnyomják a szegények igazát a kapuban!
13 Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
14 Keressétek a jót és ne a gonoszt,
hogy éljetek, és akkor veletek lesz a Seregek URa Istene, ahogyan mondjátok.
15 Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek
a jót, szolgáltassatok igaz ítéletet a kapuban: talán megkegyelmez a Seregek
URa Istene József maradékainak.
16 Azt mondja azért a Seregek URa
Istene, az ÚR: Minden utcán siralom
lesz, és minden utcán ezt mondják: jaj,
jaj! és a szántóvetőt is gyászra hívják,
és a sírni tudókat siralomra;
17 És minden szőlőben siralom lesz,
mert átmegyek közötted, ezt mondja az ÚR.
18 Jaj azoknak, akik az ÚR napját kívánják! Mire való nektek az ÚR napja?
Sötétség az és nem világosság.
19 Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig
bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
20 Nem sötétség lesz-e az ÚR napja
és nem világosság?! Sötétség lesz az,
melyben semmi világosság nincs.
21 Gyűlöltem, megvetettem ünnepeiteket, és nem szagolom ünnepeiteken
a jóillatot.
22 Még ha egészen égőáldozatokkal és
minhákkal áldoztok is, nem kedvelem;

8
Jób 9,9;
Jób 38,31;
Ámós 9,6;

11
Sof 1,13;

15
Zsolt
34,15;
Zsolt 97,10;
Róm 12,9;

18
Ésa 5,19;
Jer 30,7;
Jóel 2,2;
Sof 1,15;

21
Ésa 1,11;
Jer 6,20;

Ámós 5. 6. 7.

25
ApCsel
7,42;

laki házadban? az pedig azt mondja:
Nincs; és ezt is mondja: Hallgass, mert
ezek nem említették az ÚR nevét!
11 Mert íme, parancsol az ÚR és megveri a nagy házat repedezésekkel, és a
kicsi házat hasadozásokkal.
12 Vajon futhatnak-e a lovak a sziklán?
felszánthatja-e azt valaki ökrökön?
mert az ítéletet méreggé tettétek, az
igazság gyümölcsét pedig ürömmé?!
13 Akik örültök a hiábavaló dolgoknak, és akik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-e ilyen nagy
birodalmakat?
14 Íme bizony népet támasztok ellened, óh Izrael háza, azt mondja a SereA próféta által feddi Isten Sion és gek URa Istene, és az megnyomorít tiSamária testi bátorságban élő népét, és teket a hámáti úttól a mezőség patakesküszik az Isten, hogy ami büntetést gon- jáig.
dolt Izrael felől, azt véghez is viszi.
Ebben a részben Isten a prófétának látásban megjelenti Izrael sáska és tűz ál1 Jaj azoknak akik gondtalanul élnek a
Sionon, és akik elbizakodnak Samária tali romlását, melyet a próféta könyörgéshegyén; akiket a népek fejeinek nevez- sel elfordít. Azután jelenti a próféta Izrael kétség nélküli veszedelmét. Ellenáll
nek, akikhez Izrael háza gyűlik!
2 Menjetek át Kalnéba és nézzetek Amásiás Ámosnak, de ő tökéletesen megszét; onnan pedig menjetek a nagy áll az elhívása mellett, és jövendőt mond
Hamátba, és szálljatok le a filiszteusok Amásiás és a nép pusztulásáról.
Gáthjába; vajon jobbak-e azok, mint
ezek az országok, és vajon szélesebb-e 1 Ilyen dolgot láttatott velem az Úr ISazok határa a ti határotoknál?
TEN; Íme sáskát formált a fűnöveke3 Akik a veszedelem napját messze ve- dés kezdetén, és íme megnőtt a fű a kititek, és az erőszaknak széket emeltek; rályi kaszálás után!
4 Akik elefántcsont ágyakban alszo- 2 És amikor felemésztette a földnek fütok, és a ti nyoszolyáitokban elnyúj- vét, azt mondtam: Uram, ISTEN! légy
tóztok, és a nyáj legjavából és a kihiz- kegyelmes, kérlek! Hogyan maradhatlalt borjakból lakmároztok;
na meg Jákob, hiszen kicsiny?!
5 Akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt 3 Megengesztelődött az ÚR ebben a
hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;
dologban: Nem lesz meg! mondta az
6 Akik a bort serlegekkel isszák, és ÚR.
színolajjal kenegetőznek, és nem bú- 4 Ilyen dolgot láttatott velem az Úr
sulnak József romlásán:
ISTEN: Íme tüzet hívott elő az Úr IS7 Most azért ők is elvitetnek a népek TEN, mely miután megemésztette a
között fogságra, és elközelít a nyújtóz- nagy mélységet, megemésztette Izrael
kodók jajgatása.
egy részét is.
8 Megesküdött az Úr ISTEN az életére, 5 De mondtam: Uram, ISTEN! hagyd
ezt mondja a Seregek URa Istene: Utá- abba, kérlek! Hogyan maradhatna
lom Jákob kevélységét és gyűlölöm pa- meg Jákob, hiszen kicsiny?!
lotáit, azért mindenestől prédára ve- 6 Megengesztelődött az ÚR ebben a
tem a várost.
dologban: Ez sem lesz meg, mondta az
9 És ha egy házban tíz ember maradna Úr ISTEN!
is meg, még az is meghal;
7 Ilyen dolgot láttatott velem: Íme ott
10 És mikor valakit felemel a barátja és állt az Úr egy függőleges kőfalon, és a
megégetője, hogy kivigye annak holt- kezében mérőzsinór volt.
testét a házból, ha azt mondja annak 8 És mondta nekem az ÚR: Mit látsz
a háznak szomszédja: Van-e még va- Ámós? Én pedig mondtam: Mérőzsi873

hálaáldozataitok kövérjére nem tekintek.
23 Távoztasd el tőlem énekeid zaját,
hárfáid pengését sem hallgathatom.
24 Hanem folyjon az ítélet mint a víz,
és az igazság mint a bővizű patak.
25 Vajon nekem áldoztatok-e, és nekem hoztatok-e minhát a pusztában
negyven éven át, óh Izrael háza?!
26 Inkább hordoztátok Molokotok sátrát és Kijjun képeit, a ti istenetek csillagát amelyet magatoknak csináltatok.
27 Azért Damaszkuszon túlra száműzlek titeket, azt mondja akinek neve Seregek URa Istene.
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Ésa 5,20;
Ámós 5,7;

6
1
2Móz 19,5;
Jer 2,3;

3
Ezék 12,27;
Ámós 5,18;

5
Ésa 5,12;
6
Ésa 5,11;
Ésa 5,12;
7
Ésa 5,13;
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1
Jóel 1,4;
Jóel 2,25;

2
Ésa 1,8-9;

7
Ezék 40,3;
8
Jer 1,11;

Ámós 7. 8. 9.

13
1Kir
12,28-29;

15
Ezék 21,2;

17
Hós 9,3;

nórt. És mondta az Úr: Íme mérőzsinórt teszek népem, Izrael közé, és nem
kerülöm el őt többé.
9 Mert elpusztulnak Izsák magaslatai,
és pusztákká lesznek Izrael szent helyei, és fegyverrel támadok Jeroboám
háza ellen.
10 Akkor elküldött Amáziás, Béthel
papja Jeroboámhoz, Izrael királyához,
ezt üzenve: Összeesküdött ellened
Ámós az Izrael házában: nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét.
11 Mert így beszél Ámós: Fegyver által
hal meg Jeroboám, Izraelt pedig fogságba viszik földjéről!
12 Ámósnak pedig így szólt Amáziás:
Menj el, próféta! Fuss el Júda földjére,
ott edd a kenyeredet és ott prófétálj!
13 Béthelben pedig ne prófétálj többé,
mert a király szent helye és az ország
székháza ez!
14 És felelt Ámós, és mondta Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barompásztor vagyok és
vadfügét szedek;
15 De elhívott engem az ÚR a nyáj
mellől, és azt mondta nekem az ÚR:
Menj el és prófétálj az én népemnek,
az Izraelnek!
16 Most azért halld meg az ÚR beszédét! Te azt mondod: Ne prófétálj Izrael
ellen, és ne szólj Izsák háza ellen!
17 Azért így szól az ÚR: Feleséged paráznává lesz a városban; fiaid és lányaid fegyver által hullanak el; földedet
felosztják kötéllel, és te magad tisztátalan földön halsz meg; Izraelt pedig
fogságba viszik a földjéről.

8

Ebben a részben látásban jelenti meg
Isten Izrael veszedelmét, embertelenségüket és egyéb gonosz bűnüket szemükre hányva megmondja, hogy mindezekért
a bűnökért keserű jajgatás jön rájuk, amelyekben Isten igéjének vigasztalásától is
megfosztatnak.

3
Jer 9,21-22;

1 Ilyen dolgot láttatott velem az Úr ISTEN: Íme egy kosár érett gyümölcs.
2 És mondta: Mit látsz Ámós? És
mondtam: Egy kosár nyári gyümölcsöt. És mondta nekem az ÚR: Eljött
vége az én népemnek Izraelnek, nem
kerülöm el többé!
3 Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úr ISTEN, és
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temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányják mindenhová.
4 Halljátok meg ezt ti, akik benyelitek
a szegényeket, és e föld szűkölködőit
megrontjátok.
5 Ezt mondva: Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? és a
szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat? hogy kisebbé tegyük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?!
6 Hogy megvegyük a szegényeket
pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát?!
7 Megesküdött az ÚR Jákob dicsőségére: Soha nem felejtem el semmi cselekedetüket!
8 Ne rendüljön-e meg emiatt a föld?
És ne búsuljon-e annak minden lakosa?! Bizony felindul egészen, mint a
folyam, és dagad és apad, mint Egyiptom folyója.
9 És azon a napon, azt mondja az Úr
ISTEN: Lenyugtatom a napot délben,
és besötétítem a földet fényes nappal.
10 Ünnepeiteket siralomra változtatom, és minden dalotokat keserűségre! Gyászruhát adok minden derékra,
és kopaszságot minden fejre, és olyanná teszem mint aki egyetlen fiát siratja:
a vége pedig mint a keserűség napja!
11 Íme napok jönnek, azt mondja az Úr
ISTEN, melyeken éhséget bocsátok e
földre; nem kenyér után való éhséget,
sem víz után való szomjúságot, hanem
az ÚR szavának hallása után.
12 És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az ÚR beszédét, és
nem találják meg.
13 Azon a napon elepednek a szomjúság miatt a szép szüzek, és az ifjak is!
14 Akik Samária bűnére esküsznek, és
ezt mondják: Él a te istened, óh Dán: és
él Beérseba útjáé! Bizony elhullanak és
nem kelnek fel többé!

9

A templom ajtaja romlásának látásával példázza a próféta az egész templom
és a zsidó nemzetség romlását, és az Isten
büntető ítéletét, melyet semmiképpen ki
nem kerülhetnek, mert az Isten hatalmas,
ők pedig bűnösök. Utoljára pedig prófétál,
hogy Izrael és a pogány népek együtt felépülnek a Krisztus országában.

5
Hós 12,7;

6
Ámós 2,6;

14
Ámós 5,5;

Ámós 9. - Abdiás

2
Zsolt
138,8;

4
Jer 44,11;

6
Zsolt
104,3;
Zsolt
104,13;
Ámós 5,8;

1 Láttam az Urat az oltáron állni, és
mondta: Üsd meg az oszlop fejét, hadd
rendüljenek meg az oldalai, és döntsd
azokat mindnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg.
Nem fog elfutni közülük a futó, és nem
menekül meg közülük a menekülő.
2 Ha a Seolba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket; és ha az
égbe hágnának is fel, onnan is levonom őket!
3 És ha a Kármel tetején rejtőznének
is el, onnan is előkeresem és elhozom
őket; és ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a
kígyónak és megmarja őket.
4 És ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek és megöli őket; és rájuk fordítom
szemeimet, vesztükre és nem javukra.
5 Mert a Seregek URa Istene az aki
megérinti a földet és elolvad az, és jajgat annak minden lakója, és feljön egészen mint a folyóvíz, és elborul mint
Egyiptom a folyóvízzel.
6 Aki fenn az égben építette boltozatát,
és annak íveit a földre alapította; aki
előhívja a tenger vizeit és kiönti azokat
a föld színére: az ÚR az Ő neve.
7 Nem olyanok vagytok-e előttem,
óh Izrael fiai, mint a kusiták fiai?!
ezt mondja az ÚR. Nem én hoztam-e ki Izraelt Egyiptom földjéről, és a filiszteusokat Kaftorból, és a
szíriabelieket Kirből?!

8 Íme az Úr ISTEN szemmel tartja a bűnös országot; és eltörlöm azt a föld színéről. Azonban mégsem pusztítom el
Jákob házát egészen, ezt mondja az ÚR!
9 Mert íme parancsolok és szétrázom
Izrael házát minden népek között,
ahogyan a rostával rázogatnak, de
nem esik a földre egy szemecske sem.
10 Fegyver által halnak meg népem
minden bűnösei, akik azt mondják:
Nem ér el minket és nem jön ránk a veszedelem.
11 Azon a napon felemelem Dávid leomlott sátrát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és felépítem azt, ahogy hajdanán volt.
12 Hogy birtokolhassák Edom maradékát, és mindazokat a népeket akiket nevemről neveznek, ezt mondja az
ÚR, aki megcselekszi ezt!
13 Íme napok jönnek, ezt mondja az
ÚR, és összetalálkozik a szántó az aratóval, a szőlőtaposó a magvetővel. És a
hegyek musttal csepegnek, és minden
halmok megolvadnak.
14 És hazahozom a fogságból népemet
Izraelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és laknak bennük. Szőlőket
plántálnak és isszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét.
15 És elplántálom őket földjükbe,
és nem szaggatják ki többé földjükből, amelyet nekik adtam, azt mondja
URad Istened!

11
ApCsel
15,16;

13
Jóel 3,18;

15
Jer 32,41;

ABDIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
A próféta jövendőt mond az edomiták eljövendő veszedelméről, az ő kevélységüket, szövetségüket és bölcsességüket csúfolja, az egyházon tett bosszút szemükre hányja, és inti
őket, hogy ezután ne igyekezzenek ártani. Utoljára, a vakmerő ellenség veszedelmét elmondja, mely rájuk az egyház miatt jön. Az ő örökségük szabadulását, terjedését és
megmaradását jövendöli a Krisztus országába.

1
Jer 49,14;

1 Abdiás látása. Így szól az Úr ISTEN
Edomról: Hírt hallottunk az ÚRtól! És
követet küldtek a pogányokhoz: keljetek fel és haddal támadjunk rá!
2 Íme kicsinnyé teszlek a népek közt,
felettébb utálatos leszel.
3 Szíved kevélysége csalt meg téged,
aki sziklahasadékokban laksz, akinek
lakóhelye magasan van, aki mondja a

szívében: Ki vonhatna le engem a földre?!
4 Ha olyan magasra szállnál is mint
a sas, és ha a csillagok közé raknád
is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt
mondja az ÚR.
5 Ha tolvajok törnének rád, vagy éjjeli rablók, (hogy elpusztulnál!), nem
annyit lopnának-e amennyi elegendő?!
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4
Jer 49,16;

5
Jer 49,9;

Abdiás - Jónás 1.

8
Ésa 29,14;
Jer 49,7;
9
Jer 49,22;
Ámós 2,14;
Ámós 2,16;
10
1Móz 27,41;
Ezék 35,5;
Ámós 1,11;
11
Zsolt 137,7;

Ha szőlőszedők jönnének rád, nem
hagynának-e gerezdeket?!
6 Mennyire kifosztották Ézsaut; felkutatták rejtett kincseit!
7 Összes szövetségeseid a határodból
is kiűznek; megcsalnak, erőt vesznek
rajtad azok akikkel most békességben
vagy; azok ásnak vermet alád, akik a
kenyeredet ették, annyira, hogy ember
alig érti meg!
8 Azon a napon, ezt mondja az ÚR,
nem vesztem-e ki a bölcseket Edomból,
és az értelmet Ézsau hegyéről?!
9 És megrémülnek az erős vitézeid, óh
Témán! hogy az öldöklés által kiirtsanak mindenkit Ézsau hegyéről.
10 Az atyádfia, Jákob ellen elkövetett
erőszakért szégyen borul rád, és kivágnak mindörökre!
11 Amikor szembeálltál vele; amikor az idegenek elvitték jószágukat,
és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: te is egy voltál közülük.
12 Azért ne nézd örömmel atyádfia
napját, számkivetésének napját, és ne
örvendj Júda fiain veszedelmük napján, és ne nevesd őket a szorongattatás napján.
13 Ne törj be népem kapuján veszedelmük napján; ne nézd te is baját nyomorúsága napján; és ne nyúlj a jószágához nyomorúsága napján;

14 A résre se állj fel menekülőit elveszteni; és ne áruld el megmaradottait a
szorongattatás napján!
15 Mert közel van az ÚR napja minden nép ellen. Ahogyan cselekedtél,
úgy cselekszenek veled: amivel fizettél
visszaszáll fejedre.
16 Mert ahogyan ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az ös�szes pogány népek; bizony isznak és
hörpentgetnek, és olyanok lesznek
mintha nem lettek volna.
17 De a Sion hegyén szabadulás és
szentség lesz, és Jákob háza birtokba
veszi az örökségét.
18 És Jákob háza tűz lesz, József háza
láng; Ézsau háza pedig pozdorja: és
meggyújtják és megemésztik őket, és
nem marad meg senki Ézsau házából,
mert az ÚR szólt.
19 És örökség szerint birtokolják Ézsau
hegyének déli részét, és a filiszteusok
mezőföldjét. És örökség szerint birtokolják Efraim és Samária mezőit; Benjámin pedig Gileádot.
20 És az izraeliták száműzött sokasága,
ami a kananeusoké volt, mind Sarfátig;
Jeruzsálem száműzöttei, ami birodalmuk határa volt, azt birtokolják örökség szerint a déli városokkal együtt.
21 És mikor felmennek a szabadítók
Sion hegyére, hogy megítéljék Ézsau
hegyét, akkor az ÚRé lesz az ország.

JÓNÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
A Jónás próféta könyve mindenestől történeti, amelyben Jónás két feladatát beszéli el,
ami elől el akart futni, amíg Isten kergetve őt a halálba ejti, ahonnan csoda útján ismét
visszahozza, hogy az ő engedetlen elméjét megzabolázza és engedelmességre vigye. A
másik: aminek engedett Jónás és a niniveieknek prédikált és megtérésre viszi őket. Ők
az Isten irgalmasságából megmaradnak, de Jónás ezt bánja, ezért az ő hamissága miatt
meginti őt az Isten, és megmutatja kegyelmességét.

1
1
2Kir 14,25;
2
1Móz
10,11-12;
Jón 3,3;

Jónást Isten elküldi Ninivébe, aki mikor
Isten elől el akar futni, szalad a tengerre, ahol az Isten támad a tenger habjai által. A hajósok nyilat vetnek maguk között,
és a nyíl Jónásra esik, akit a tengerbe vetnek és a tenger lecsendesedik.

ba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk
felhatolt elém!
3 És felkelt Jónás, hogy Tarsisba szaladjon az ÚR elől. Lement azért Jáfóba,
és egy hajót talált ott amely Tarsisba
ment, és megadva a hajóbért, beszállt
abba, hogy Tarsisba menjen velük az
1 És az ÚR szava jött Jónáshoz, az ÚR színe elől.
4 Az ÚR pedig nagy szelet bocsátott a
Amittai fiához, ezt mondva:
2 Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy város- tengerre, és nagy vihar lett a tengeren,
és a hajó már-már töredezett.
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15
Ezék 35,15;
Jóel 1,15;

17
Jóel 3,5;
Ámós 9,15;

Jónás 1. 2. 3.
5 Megrémültek azért a hajósok és kiáltottak, ki-ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták,
hogy könnyítsenek magukon. Jónás
pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt
és elaludt.
6 De odament hozzá a kormányosmester, és mondta neki: Mi lelt, te
nagy alvó? Kelj fel, kiálts az Istenedhez, hátha gondol ránk az Isten, és
nem veszünk el!
7 Egymásnak pedig ezt mondták:
Gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk: mi miatt van rajtunk ez a
veszedelem? És sorsot vetettek, és a
sors Jónásra esett.
8 Mondták neki azért: Kérünk beszéld
el nekünk mi miatt van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod és honnan jössz? Melyik a hazád és miféle
népből való vagy?
9 És mondta nekik: Héber vagyok, és a
mennyek URát Istenét félem, aki a tengert és a szárazat teremtette.
10 És megrettentek az emberek nagy
félelemmel, és mondták neki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az ÚR színe elől fut, mivel
elbeszélte nekik.
11 Mondták azután neki: Mit cselekedjünk veled, hogy a tenger lecsendesedjen ellenünk? Mert a tenger háborgása
növekedett.
12 Ő pedig mondta nekik: Fogjatok
meg és vessetek engem a tengerbe, és
lecsendesedik a tenger ellenetek, mert
tudom, hogy miattam van ez a nagy
vihar rajtatok.
13 És erőlködtek azok az emberek,
hogy visszajussanak a szárazra, de
nem tudtak, mert a tenger háborgása
növekedett ellenük.
14 Kiáltottak azért az ÚRhoz, és mondták: Kérünk URam, kérünk ne ves�szünk el ennek az embernek a lelkéért,
és ne háríts ránk ártatlan vért: mert Te,
URam, úgy cselekszel ahogy akarod!
15 És megragadták Jónást és bevetették a tengerbe, és megszűnt a tenger a
háborgásától.
16 Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az URat, és áldoztak az
ÚRnak, és fogadásokat fogadtak.

2

ja nyavalyáit Istennek és szabadulást kér.
Meghallgatja Isten Jónást, parancsol a cethalnak és az szárazra veti.
1 Az ÚR pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És Jónás a
hal gyomrában volt három nap és három éjjel.
2 És könyörgött Jónás az ÚRnak, az ő
Istenének a hal gyomrából.
3 És mondta: Nyomorúságomban az
ÚRhoz kiáltottam és meghallgatott
engem; a Seol torkából sikoltottam és
meghallottad szavamat.
4 Mert mélységbe vetettél engem, a
tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind
átmentek rajtam!
5 És azt mondtam: Elvettettem szemeid elől, azonban nem szűnök meg nézni szent templomodat!
6 Körülvettek engem a vizek lelkemig,
mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre.
7 A hegyek alapjáig süllyedtem alá;
bezáródtak a föld zárai felettem örökre! Mégis megszabadítottad életemet a
rothadástól, óh URam, Istenem!
8 Mikor elfogyott bennem a lelkem,
megemlékeztem az ÚRról, és a könyörgésem bejutott hozzád, a szentséged templomába.
9 Akik hiábavaló hazugságok után indulnak, kirekesztik saját boldogságukat;
10 De én hálaadó szóval áldozom neked; megadom amit fogadtam. Az
ÚRé a szabadítás.
11 És szólt az ÚR a halnak, és kivetette
Jónást a szárazra.

3

Isten ismét szólítja Jónást, és elküldi őt
a niniveiekhez, akik a Jónás prédikálására megtérnek és kegyelmet kapnak Istentől.

1 És másodszor jött az ÚR szava Jónáshoz, ezt mondva:
2 Kelj fel, menj Ninivébe a nagy városba, és hirdesd neki azt a beszédet amit
én parancsolok neked.
3 És felkelt Jónás, és elment Ninivébe
az ÚR szava szerint. Ninive pedig igen
nagy város volt, melynek kerülete háJónást lenyeli egy nagy cethal, amely- romnapi járás.
nek gyomrában könyörögve felsorol- 4 És Jónás kezdett bemenni a városba
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1
Mt 12,40;
Mt 16,4;
Lk 11,30;

3
Zsolt
120,1;

4
Zsolt 42,8;

10
Zsolt 50,14;
Zsolt
50,23;
Zsolt
116,17;
Hós 14,2;
Zsid 13,15;

Jónás 3. 4. - Mikeás 1.
5
Mt 12,41;
Lk 11,32;

9
Jóel 2,14;
10
Jer 18,8;
Ámós 7,3;

egy napi járásra, és kiáltott és mondta:
Még negyven nap és elsüllyed Ninive!
5 A niniveiek pedig hittek Istennek, és
böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól fogva
kicsinyeikig zsákba öltöztek.
6 És eljutott a beszéd Ninive királyához, és felkelt királyi székéből, és levetette magáról a királyi ruháját, zsákba
öltözött és a porba ült.
7 És kiáltottak és szóltak Ninivében
a király és főemberei akaratából, ezt
mondva: Emberek és barmok, ökrök
és juhok: semmit meg ne kóstoljanak,
ne legeljenek és vizet se igyanak!
8 Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és mindenki térjen meg
gonosz útjáról és az erőszakosságból,
amely kezükben van!
9 Ki tudja? talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulva haragja búsulásától, el ne vesszünk!
10 És látta Isten a cselekedeteiket, hogy
megtértek a gonosz útjukról: és elváltoztatta Isten a gonoszt, amellyel őket
megfenyegette, és nem vesztette el őket.

4

Bánkódik a próféta azon, hogy a Ninive
elleni prófétálása nem teljesedett be, de
ezért Isten megfeddi őt, és példában megmutatja, hogy az ő haragja méltatlan volt,
és az Isten méltán könyörült Ninivén.

2
2Móz 34,6;
Zsolt 86,5;
Jóel 2,13;

1 És ez semmiképpen nem tetszett Jónásnak, és megharagudott.
2 Könyörgött azért az ÚRhoz, és
mondta: Kérlek URam! Vajon nem
ez volt az én mondásom mikor még
a hazámban voltam? azért futottam

Tarsisba, mert tudtam, hogy Te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz elváltoztatója vagy.
3 Most azért URam, vedd el kérlek a
lelkemet tőlem, mert jobb meghalnom,
mintsem élnem!
4 Az ÚR pedig mondta: Vagy méltán
haragszol-e?
5 Majd kiment Jónás a városból, és leült a város keleti része felől, és hajlékot csinált ott magának, és az alatt ült
az árnyékban, amíg meglátja mi lesz a
városból.
6 Az ÚR Isten pedig egy tököt rendelt,
és az Jónás fölé nőtt, hogy árnyékot
tartson a feje fölött és megoltalmazza
őt a hőség bántásától. És nagy örömmel
örvendezett Jónás a tök miatt.
7 De másnap hajnalban férget rendelt
az Isten, amely megrágta a tököt és elszáradt.
8 És napkeltekor tikkasztó keleti szelet
rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás
fejére, és elbágyadt. Kívánta azért magának a halált, és mondta: Jobb meghalnom mint élnem!
9 És mondta Isten Jónásnak: Méltán
haragszol-e a tök miatt? És mondta:
Méltán haragszom mindhalálig!
10 Az ÚR pedig mondta: Te szánod a
tököt, amelyért nem fáradtál és amelyet
nem neveltél, amely egy éjjel nőtt és
más éjjel elveszett:
11 Én pedig ne szánjam Ninivét, a
nagy várost, amelyben tizenkétszer
tízezer embernél több van, akik nem
tudnak különbséget tenni jobb és bal
kezük között, és barom is sok van?!

MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
Mikeás, az ő egész könyvében feddi először a Júda és Izrael nemzetségének istentelenségeit, bálványimádásukat, hálátlanságukat, és az Isten rájuk jövő büntetésével fenyegeti őket. Másodszor, a hívőket vigasztalja a Messiással, az evangélium prédikálásával és
az egyházra következő jókkal.

1

Megmondja a próféta a nevét, hazáját
és prófétálásának idejét. Azután fenyegeti Izraelt és Júdát a bűneikért, név szerint a bálványimádásért. Isten büntetésétől semmiképpen nem menekülhetnek.

1
Jer
26,18-19;

és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
2 Halljátok meg minden népek, figyelj
föld és annak teljessége. És az Úr ISTEN legyen bizonyság ellenetek: az Úr
1 Az ÚR igéje, amelyet a moresetből az Ő szent templomából!
való Mikeáshoz szólt, Jótám, Akház 3 Mert íme kijön az ÚR a helyéről, és
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2
5Móz 32,1;
Ésa 1,2;
3
5Móz
32,13;
5Móz
33,29;
Zsolt
115,3;
Ésa 26,21;

Mikeás 1. 2.
4
Zsolt 97,5;
Ámós 9,5;

7
Hós 2,4;
Hós 8,6;
Hós 10,2;

8
Jób 30,29;

10
2Sám 1,20;
Jer 6,26;
11
Ésa 47,3;
12
Ámós 3,6;

leszáll és megtapossa a föld magasságait.
4 És elolvadnak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a
viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek.
5 Jákob gonoszságáért lesz mindez,
és Izrael házának bűnei miatt! Micsoda a Jákob gonoszsága? Vagy nem
Samária? És micsoda Júda bálványozása? Vagy nem Jeruzsálem?
6 De olyanná teszem Samáriát mint
kőrakás a mezőben, szőlőplánták helyévé; és köveit lezúdítom a völgybe,
és még fundamentumait is kimutatom.
7 Faragott bálványai mind összetörnek és minden ajándékát tűz égeti
meg. Minden bálványát elpusztítom,
mert paráznaság béréből gyűjtögette
azokat, azért ismét paráznaság bérévé lesznek.
8 Emiatt kesergek és jajgatok; ruhátlanul és meztelenül járok. Sírok mint a
sárkányok, és jajgatok mint a struccmadarak.
9 Mert keservesek az ő csapásai. Bizony Júdáig ér, népem kapujáig hatol,
Jeruzsálemig.
10 Gáthban hírül ne adjátok, sírva ne
sírjatok, Ofra házáért ülj a porban.
11 Költözz el Safir lakója, gyalázatos
meztelenül! Nem vonult ki Saanán lakosa Beth-Esel siralmára; elveszi gazdagságotokat a mulatozásotokért.
12 Mert beteg lett Marót lakosa az ő javai miatt, mert veszedelem szállt le az
ÚRtól Jeruzsálem kapujára.
13 Gyors paripához kösd a szekeret,
Lákis lakója! aki a bűn kezdője voltál
Sion lányánál. Bizony benned találták
Izrael gonoszságait!
14 Azért adj ajándékokat a Gáthoz tartozó Moresettel együtt! Akzib házai
megcsalják Izrael királyait.
15 Hozok én még örököst neked,
Marésa lakosa, aki Adullámig, Izrael
dicsőségéig jön!
16 Kopaszra nyírd le magad gyönyörűséges fiaidért! Szélesítsd meg kopaszságodat mint a keselyű, mert rabságra vitték el őket tőled!

2

Ebben a részben a próféta fenyegeti a
népet az álnokságaikért, a hamisságukért, a kegyetlenségükért, a ragadozásukért, a hamis prófétákért, az úton járók, az

özvegyek és árvák nyomorgatása miatt, és
jövendőt mond veszedelmükről.
1 Jaj azoknak akik hamisságot gondolnak, és akik ágyukban gonoszra indulnak, és mihelyt megvirrad végrehajtják
azt, mert hatalmuk van hozzá.
2 És azoknak akik megkívánják a mezőket és elrabolják, a házakat és elszedik; és nyomorgatják a gazdát és háza
népét, az embert és az örökségét!
3 Azért ezt mondja az ÚR: Íme én is gonoszt gondolok e háznép ellen, melyből nem vonhatjátok ki a nyakatokat,
és nem jártok kevélyen, mivel gonosz
idő lesz az!
4 Azon a napon példabeszédet költ
rólatok a síró, és keservesen sirat, ezt
mondva: Mindenestől elpusztultunk!
Népem egy részét elköltöztette. Miként foszt meg engem, és örökségünktől is elidegenítve osztja el azt!
5 Azért nem lesz ezután aki az örökséget sors szerint elosztaná az ÚR gyülekezetében.
6 Mert azt mondjátok: Ne prófétáljatok!
de ők prófétálnak. Ha nem prófétálnak
ezeknek, nem esik rajtuk gyalázat!
7 Óh te, akit Jákob házának mondanak! hát türelmetlen-e az ÚR Szelleme,
vagy ezek-e az Ő cselekedetei? Nem
válnak-e javára beszédeim annak aki
igazán jár?
8 A minap mint egy ellenség támadt
fel népem; akinek ruhája van, a palástját is letépitek a gyanútlanul járókról,
mint a háborúból megtértekről.
9 Népem asszonyait kiűzitek boldogságuk házából; kisdedeiktől örökre elveszitek az ajándékomat.
10 Keljetek fel és menjetek el, mert ez
nem a nyugalom helye nektek; a tisztátalanság miatt elveszít titeket, mégpedig borzasztó veszedelemmel!
11 Ha valamely hazug és csaló ezt
mondaná: Prófétálok neked borért és
részegítő italért, az kedves prófétája
volna ennek a népnek.
12 Mindenestől egybegyűjtelek téged,
Jákob! Összetakarítom Izrael maradékát. Összegyűjtöm őket mint Bocra
juhait, mint a nyájat a karámja közé;
hemzsegnek majd az emberek sokasága miatt.
13 Eljön a törő előttük; kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és
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4

Ebben a részben a hívők vigasztalásáért
mond jövendőt a próféta, Isten egyházának nagy méltóságáról, és annak az ige
Ebben a részben a próféta a fejedelmek hirdetése általi növekedéséről. Másodszor,
kegyetlensége, és a hamis próféták ha- vigasztalja őket a babiloni fogságból való
misságai ellen prófétál, akik bűneiért a szabadulással, és az ellenség ellenük való
tanácsának hiábavalóságával.
Sionnak el kell veszni.

előttük megy a királyuk, és az ÚR fejük felett!

3
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1 És mondtam én: Halljátok kérlek, Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei: Nem a ti tisztetek-e tudni az ítéletet?!
2 Ti akik gyűlölitek a jót és szeretitek
a gonoszt! Akik levonjátok róluk bőrüket és csontjaikról húsukat!
3 Akik megeszik népem húsát és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik
csontjaikat és feldarabolják, akár csak
a fazékba, és mint húst a tálba.
4 Akkor kiáltanak az ÚRhoz, de nem
hallgatja meg őket; sőt akkor elrejti
előlük arcát, mivel gonoszokká lettek
cselekedeteik.
5 Így szól az ÚR a próféták ellen akik
elámítják népemet, akik ha van mit
rágniuk békességet hirdetnek, az ellen
pedig hadat indítanak aki nem vet szájukba valamit.
6 Azért éjszaka száll rátok a látásért,
és sötétség jön rátok a jövendőmondásért, és a nap lemegy a próféták felett,
és elsötétül rajtuk a nappal.
7 És megszégyenülnek a nézők, és elpirulnak a jövendőmondók, és bedugják szájukat mindnyájan, mert nem
lesz felelet Istentől.
8 Én ellenben beteljesedem az ÚR Szellemének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákobnak az
ő gonoszságát, és Izraelnek az ő bűnét.
9 Halljátok ezt, kérlek, Jákob házának
fejei és Izrael házának vezérei! akik
utáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok;
10 Akik vérrel építitek Siont, és Jeruzsálemet hamissággal!
11 Akiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és
prófétáik pénzért jövendölnek, és mégis az ÚRra támaszkodnak, ezt mondva:
Vajon nincs-e köztünk az ÚR?! Nem
következik ránk veszedelem!
12 Azért mezővé szántják miattatok
Siont, és kőhalommá lesz Jeruzsálem,
a templom hegye pedig erdős heggyé.
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1 De az utolsó időben az ÚR házának
hegyét a hegyek fölé helyezik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek
özönlenek rá.
2 Pogányok is sokan mennek, és
mondják: Gyertek, menjünk fel az ÚR
hegyére és a Jákob Istenének házához,
és megtanít minket az Ő útjaira, és járjunk az Ő ösvényein! Mert Sionból jön
ki a törvény, és az ÚR beszéde Jeruzsálemből.
3 És sok nép között tesz ítéletet, és
megfedd erős nemzeteket nagyon
messze földig, és fegyvereiket kapákká
kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká;
nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak.
4 És ki-ki nyugszik a szőlője alatt és
a fügefája alatt, és senki sem rettenti
meg őket, mert a Seregek URának szája szólt.
5 Mert minden nép a maga istenének
nevében jár, és mi is a mi URunk Istenünk nevében járunk örökkön-örökké.
6 Azon a napon, azt mondja az ÚR,
összegyűjtöm a sántát, és összeszedem
az elszéledteket, és akiket megsanyargattam.
7 És a sántát a maradék közé számlálom, az elszélesztettet pedig erős nemzetté teszem: és az ÚR uralkodik rajtuk
a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké.
8 És te, gyülekezet tornya, Sion lányának vára! Eljön hozzád és elérkezik az
előbbi hatalom, Jeruzsálem lányának
birodalma.
9 Miért kiáltasz hát kiáltva? Nincs közötted király? Elveszett a tanácsadód,
hogy úgy elfogott a fájdalom, mint a
szülő asszonyt?!
10 Bánkódj és fohászkodj Sion lánya
mint a szülő asszony! Mert kimész a
városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Babilonig visznek. Ott szabadulsz
meg: ott vált ki téged az ÚR ellenséged
kezéből.
11 Mert íme, sok nemzetség gyűlt ös�-
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sze ellened, akik ezt mondják: Most
már elkárhozott, és szemeinkkel meglátjuk Sion veszedelmét!
12 De ők nem tudják az ÚR gondolatait és nem értik az Ő tanácsát, hogy ös�szegyűjti őket mint a kévét a szérűre.
13 Kelj fel és csépelj Sion lánya! Mert
vassá teszem szarvaidat, körmeidet
pedig acéllá teszem, és sok népet széttiporsz, és rablott kincseiket az ÚRnak
szenteled, javaikat pedig az egész föld
Urának.

5

Ebben a részben először szól a próféta
az egyház nyomorúságáról. Azután a
hívők vigasztalásáért szól a Messiás eljöveteléről, az egyház megmaradásáról, oltalmazásáról és ellenségei romlásáról. Utoljára, megmondja a próféta az egyház szabadulásának módját, amely ez: ha megfosztják minden külső erőtől, emberi segítségtől, bálványoktól és azok tiszteleteitől.
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1 Sereggel gyűlj hát egybe seregek
népe, akik ostrommal támadtak ellenünk; pálcával verjék arcul Izrael bíráját!
2 De te, Efrata Bethleheme, bár kicsi
vagy Júda ezrei között: belőled származik nekem aki uralkodó az Izraelen,
akinek kijövetelei kezdetektől fogva,
öröktől fogva vannak.
3 Azért elhagyja őket amíg a szülő
szül, de atyjafiainak maradékai vis�szatérnek Izrael fiaihoz.
4 És állandó lesz, és az ÚR erejével legeltet, URának Istenének fenséges nevével, és bátorsággal laknak, mert nag�gyá lesz a föld határáig.
5 És Ő a mi békességünk. Mikor az
asszírus eljön a földünkre és megtapossa palotáinkat: állítunk ellene hét
pásztort és nyolc fejedelmi férfit.
6 Akik Asszíria földjét elvesztik fegyverrel, és Nimród lakóföldjét fegyvereikkel, és megszabadít az
asszírirabeliektől, miután földünkre
jön és határunkat tapossa.
7 És Jákob maradéka olyan lesz a sok
nép között mint az ÚRtól való harmat,
mint zápor a fűnek, amely nem emberben reménykedik, és nem ember fiaiban bízik.
8 És olyan lesz Jákob maradéka a pogányok között, a sok nép között, mint
az oroszlán az erdei vadak között;

mint az oroszlánkölyök a juhok nyája
között, amely ha betör, tipor és tép, és
nincs aki megszabadítson tőle.
9 Erőt vesz kezed ellenségeiden, és
minden ellenségeid kivágatnak.
10 És azon a napon, azt mondja az ÚR,
kivágom közüled lovaidat, és elvesztem harci szekereidet.
11 És kivágom földed városait, és ledöntöm minden erősségedet.
12 És kivágom közüled a jövendőmondókat, és nem lesznek neked szemfényvesztőid.
13 És kivágom faragott képeidet és
bálványaidat közüled, és nem imádod
többé kezeid csinálmányait.
14 És kiszaggatom berkeidet közüled,
és elpusztítom ellenségeidet.
15 És haraggal és hévvel állok bosszút
a pogányokon, akik nem engedelmeskedtek.

6

Az Isten ebben a részben perel az Ő népével, szemükre hányja, mennyi jótéteményt adott nekik kezdettől fogva. Megvetve a képmutató és hamis istentiszteleteket, megtanítja őket hogyan tiszteljék Őt.
Azután panaszkodik az Ő igéjéhez való engedetlenségről, és fenyegeti őket az ő hamisságukért, álnokságukért és bálványimádásukért.

1 Halljátok csak mit mond az ÚR! Kelj
fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg
szavadat a halmok.
2 Halljátok meg hegyek az ÚR peres
dolgát, és a föld erős fundamentumai!
Mert pere van az ÚRnak az Ő népével,
és Izraellel is perbe száll.
3 Népem! mit vétettem ellened, és mivel voltam ártalmadra?! Tégy vallást
ellenem!
4 Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és megváltottalak a szolgák házából, és előtted küldtem Mózest, Áront
és Miriámot!
5 Népem! Emlékezz csak: mit koholt Bálák, Moáb királya, és mit felelt
neki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva
Gilgálig, hogy megismerd az ÚR igazságos cselekedeteit.
6 Mivel menjek az ÚR elé, alázzam
meg magamat a magasságos Isten
előtt? Égőáldozatokkal menjek-e elé,
esztendős borjúkkal?!
7 Kedvét leli-e az ÚR ezernyi kosok881
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ban, vagy tízezernyi olajpatakokban?
Elsőszülöttemet adjam-e bűnömért,
vagy méhem gyümölcsét lelkem gonoszságáért?!
8 Megjelentette neked, óh ember, mi
legyen a jó, és mit kíván tőled az ÚR!
Csak azt, hogy igazságot cselekedj,
szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.
9 Az ÚR szava kiált a városban, de
csak a bölcsek látják a nevedet. Halljátok meg a vesszőt; és ki fenyegessen
azzal?!
10 Vannak-e még a gonosz házában hamissággal gyűjtött kincsek, és kicsinyített véka, amely utálatos?
11 Vajon jóváhagyom-e a hamis mértéket, és a zsákba rejtett hamis súlyokat?
12 Mert a gazdagok megteltek köztük
ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csaló a szájukban.
13 Én is azért megverve, beteggé teszlek téged, elpusztítalak bűneid miatt.
14 Eszel, de meg nem elégszel, és közted lesz romlásod; és őrzöd, de nem oltalmazhatod magad, és akit megoltalmazol, fegyver alá adom.
15 Vetsz, de nem aratsz; olajat sajtolsz,
de nem kened magad olajjal, és mustot
is, de bort nem iszol!
16 Mert Omri parancsaihoz szabjátok
magatokat és Akháb házának minden dolgához, és azok tanácsán jártok!
Hogy pusztasággá tegyelek téged, lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok népem gyalázatát.

7

Isten először panaszkodik, hogy kevesen
vannak az igazak. A nép életében romlik meg, és a próféta azt mondja, hogy elvonja magát tőlük és Istenhez csatolja magát. Másodszor, a próféta vallást tesz arról,
hogy az egész gyülekezet nevében az Isten
haragját a bűnért méltán hordozza, de itt
vigasztalja magát az elkövetkezendő szabadulással. Utoljára, könyörög a nép nevében, akit az Isten vigasztal az eljövendő jótéteményekkel, akinek nagy irgalmasságáról a próféta vallást tesz.
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1 Jaj nekem, mert olyanná lettem, mint
a letakarított mező, mint a megszedett
szőlő: egy ennivaló gerezd sem maradt, pedig zsengére vágyott a lelkem!
2 Elveszett e földről a jótevő, és igaz
882

sincs az emberek között. Mindnyájan
vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadássza atyjafiát.
3 Gonoszságra készek a kezek, hogy jól
vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár; a főember
is maga mondja el lelke kívánságát, és
összeszövik azt.
4 Aki legjobb közöttük, olyan mint a
tüske, a legigazabb olyan mint a tövisbokor. Őrállóid napja, a meglátogatásod eljött; most ők szégyenülnek meg.
5 Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok
a tanácsadóban, az öledben ülőnek se
jelentsd meg titkodat.
6 Mert a fiú bolondnak tartja atyját,
a lány anyja ellen támad, a meny az
anyósára: az embernek saját háznépe
az ellensége.
7 De én az ÚRra nézek, várom az én
szabadításom Istenét: meghallgat engem az én Istenem!
8 Ne örülj ellenségem! Elestem ugyan,
de felkelek, még ha sötétségben ülök
is, az ÚR lesz világosságom!
9 Az ÚR haragját hordozom, mert vétkeztem ellene: mindaddig amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, hogy meglássam az igazságát.
10 De meglátja ellenségem is és szégyen borítja el, aki ezt mondja nekem:
Hol a te URad Istened? Meglátják őt
az én szemeim, hogy íme széttapossák
mint az utca sarát.
11 Amely napon megépíti falaidat,
messze veti ellenséged parancsát!
12 Azon a napon eljönnek hozzád As�szíriából és az erős városokból; minden erősségből az Eufrátesz folyótól
fogva, tengertől tengerig és hegytől
hegyig.
13 És pusztává lesz a föld lakói miatt,
cselekedeteik gyümölcséért.
14 Legeltesd népedet vessződdel,
örökséged nyáját, amely magányosan
lakik az erdőben, a Kármel közepén.
Legeljenek Básánban és Gileádban,
mint a hajdankor napjain!
15 Mint az Egyiptom földjéről kijöveteled idején, láttatok vele csodadolgokat.
16 Látják ezt a pogányok és megszégyenülnek minden erejükkel. Kezüket
szájukra teszik, füleik megsüketülnek;
17 Nyalják a port mint a kígyó, mint

3
Mik 2,1;
Mik 3,11;

6
Ezék 22,7;
Mt 10,21;
Mt
10,35-36;
Lk 12,53;

9
Jer 50,34;

10
Zsolt 79,10;
Zsolt
115,2;
Jóel 2,17;
11
Ámós 9,11;

13
Jer 21,14;
14
Mik 5,4;

15
Jóel 2,26;
Jóel 2,30;

17
Zsolt 72,9;

Mikeás 7. - Náhum 1. 2.

18
2Móz
34,6-7;

a föld férgei; reszketve jönnek rejtekeikből, remegve folyamodnak a mi
URunkhoz Istenünkhöz, és félnek tőled!
18 Kicsoda olyan Isten mint Te, aki elveszed álnokságainkat és örökséged
maradékának gonoszságát elengeded?
Nem tartja meg haragját örökké, mert
gyönyörködik az irgalmasságban!

19 Hozzánk térve könyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
20 Nyilvánosan megmutatod Jákobnak tett fogadásodat, és irgalmasságodat Ábrahámnak, melyeket esküvéssel fogadtál atyáinknak még a régi
időkben.

NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE
Ebben a könyvben Náhum próféta jövendőt mond Ninive város veszedelméről és az As�szír birodalom bukásáról. Ezt pedig Isten az Ő népe vigasztalására teszi, és leginkább a
tíz nemzetségnek, akiket az asszírok sokféleképpen nyomorgattak, ezért azok miatt még
az országuk is elpusztul.

1

Ebben a részben először a próféta Isten
természetéről szól, hogy az ő prófétálásának nagyobb méltósága legyen. Azután
jövendőt mond Ninivének és az Asszír birodalomnak, királyával együtt elpusztul,
és a hívők vigasztalásáért az egyház szabadulásáról is jövendőt mond.

1
Jón 1,2;
2
2Móz 20,5;

3
Ésa 19,1;

5
2Móz
19,18;
Zsolt 18,8;
Zsolt
29,5-6;
Zsolt
97,4-5;
Zsolt 114,4;
7
Péld 18,10;
Jóel 3,16;
8
Ésa 8,8;

1 Ninive terhe; az Elkosból való
Náhum látásának könyve.
2 Féltőn szerető és bosszúálló Isten az
ÚR, bosszúálló az ÚR és telve haraggal; bosszút áll az ÚR az Ő ellenségein,
és megtartja haragját ellenségei ellen.
3 Hosszútűrő az ÚR és nagy hatalmú,
és nem hagy büntetlenül. Szélvészben
és viharban van az ÚR útja, és lábai
pora a felhő.
4 Megfeddi a tengert és kiapasztja azt,
és minden folyamot kiszárít. Elfon�nyad Básán és Kármel, és elfonnyad
Libanon virága.
5 A hegyek megrendülnek előtte, és a
halmok szétmállanak, a föld ég az Ő
színe előtt, e föld kereksége, és minden ami azon lakik.
6 Ki állhat meg haragja előtt, és ki bírja ki haragja búsulását? Búsulása szétomlik mint a tűz, és a kőszálak is szétporlanak tőle.
7 Jó az ÚR, erősség a szorongatás napján, és nem hagyja azokat akik benne
bíznak.
8 És gáttörő árvízként átmenve véget
vet annak a földnek, és sötétséggel veri
meg ellenségeit.
9 Mit gondoltok az ÚR ellen? Elpusztít Ő, nem lesz kétszer veszedelmetek.

10 Ha annyira összefonódnak is mint a
tüskebokrok, és olyan ázottak is mint
az italuk: megemésztődnek mint a teljesen megszáradt tarló.
11 Belőled származott aki gonoszt koholt az ÚR ellen, aki álnokságot tanácsolt.
12 Így szól az ÚR: Ha békességben
vannak is, akármilyen sokan legyenek
is, elvesznek, és átmegy az ÚR rajtuk;
jóllehet megostoroztalak téged, de többé nem teszem.
13 Most már leveszem rólad igáját, és
bilincseidet leszaggatom.
14 Felőled pedig azt rendeli az ÚR:
hogy ezután emlékezeted is elvesszen;
isteneid házából kivesztem a faragott
és öntött képeket; ott ásom meg sírodat, mert átkozott vagy.
15 Íme a hegyeken vannak a hírhozó
és a békesség hirdető lábai. Ünnepeld
Júda ünnepeidet, add meg fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé az
istentelen; mindenestől kiirtották.

10
Mik 7,4;

12
Ésa 7,20;
Ésa 8,8;
Ésa
14,24-27;

15
Ésa 52,7;
Róm 10,15;

2

Ebben a részben is nagyon nyíltan,
nagy veszedelemmel fenyegeti a niniveieket a próféta, és megírja ellenségei, vagyis a káldeusok készülődését és kegyetlenségeit.
1 Pusztító jön fel ellened, őrizd a várat,
nézd az utat, erősítsd a derekadat, igen
keményítsd meg erődet.
2 Mert elvetette az ÚR Jákob büszkeségét, mint Izrael büszkeségét, mert a
pusztítók eléggé pusztították őket, csemetéiket pedig kivágták.
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2
Zsolt
80,13;
Ésa 10,12;

Náhum 2. 3.

10
5Móz 1,28;
5Móz 20,8;
Józs 2,11;
Józs 5,1;
Józs 7,5;
Ésa 13,7;
Ésa 13,8;
Ésa 21,3;
Ezék 21,7;

3 Erős vitézei pajzsa vörös, hadakozó
férfiai vörös ruhákba öltöztek, szekereik készülésük napján olyanok mint a
tüzes fáklyák, és a dárdákat rengetik.
4 Az utcákon robognak a szekerek,
összeütköznek a piacokon; tekintetük
mint a fáklyák, futkosnak mint a villámok.
5 Emlegeti vitéz hőseit; ingadoznak lépéseikben, sietnek a kőfalra, és védősáncot állítanak.
6 A folyóvizek kapui megnyílnak, és a
palota megrendül.
7 És a nagy bátorságban nyugvót elviszik, és szolgálólányai kísérik keseregve szívükben, mint a nyögő galambok.
8 Pedig Ninive olyan mint a bővizű tó,
régtől fogva: mégis elfutnak, és akárhogy mondják nekik: Álljatok meg, álljatok meg! De senki sem tekint vissza.
9 Raboljátok ezüstjét, raboljátok aranyát és végtelen gazdagságát, dicsősége a drága edényekben van.
10 Megüresedett, megüresedett és lemeztelenedett! Szíve megolvadt, a térdek összeverődtek, reszket egész dereka, és mindnyájuk arca megfeketedett.
11 Hol van az oroszlánok tanyája, és az
oroszlánkölykök etetőhelye, ahová a
nőstény- és hímoroszlán járt, az oroszlánkölyök, és nem volt aki elriassza?
12 Az oroszlán eleget ragadozott kölykeinek, és fojtogatott nőstényeinek, és
megtöltötte barlangjait zsákmánnyal,
tanyáit pedig prédával.
13 Íme ellened megyek, azt mondja a
Seregek URa, és füstté égetem szekereidet. Oroszlánkölykeidet kard emészti
meg, és kiirtom a földről zsákmányodat, és nem hallatszik többé követeid
szava.

3

Ebben a részben a próféta az Asszír birodalom és Ninive városának pusztulásáról prófétál, és azok romlásának okait
mondja el.

1
Ezék 24,9;
Hab 2,12;

1 Jaj a vérszívó városnak! Mely tele
van hazugsággal és rablással, és szakadatlan a préda.
2 Ostorcsattogás, kerékzörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér;
3 A lovag felemeli tündöklő szablyáját, és villogó dárdáját: megöltek sokasága, és a holttestek sok száma, és
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nem lesz vége a holttesteknek, annyira,
hogy megbotlanak hulláikban.
4 A szép parázna sok paráznaságáért,
a hitetés mesternője miatt, aki eladta a
népeket paráznaságával, és a nemzetségeket bűbájaival:
5 Íme én leszek ellenséged, azt mondja a Seregek URa, és arcodra fordítom
ruhád alját, és megmutatom a népeknek meztelenségedet, és az országoknak gyalázatodat.
6 Rútságot hányatok rád, és meggyalázlak, és olyanná teszlek mint a ganéj.
7 És mindenki aki meglát, elmenekül tőled, és ezt mondja: Elpusztult
Ninive! Ki bánkódik rajta? Hol keressek neked vigasztalókat?
8 Vagy jobb vagy-e a sok népű Nó-nál,
amely a folyamoknál fekszik, vizek
veszik körül; amelynek tenger a sánca,
tenger a kőfala?
9 Kús volt erőssége meg Egyiptom, és
száma sem volt annak. Puth és Líbia is
segítőid voltak;
10 De ez is számkivetésbe, fogságba jutott; kisdedeiket is falhoz verték minden utca sarkán; főembereire sorsot
vetettek, és nagyjait mind bilincsekbe
verték.
11 Te is megrészegedsz, semmivé leszel; te is menedéket kérsz az ellenségedtől is.
12 Minden erősséged olyan mint a
megérett fügék, amiket ha megmozdítanak, az emberek szájába esnek.
13 Íme néped asszonynép benned, földednek kapui tárva kitárulnak ellenségeidnek, tűz emészti meg záraidat!
14 Meríts magadnak ostromhoz való
vizet, javítsd erősségeidet; menj be a
sárba, taposd az agyagot, javítsd a téglavetőt!
15 Ott tűz emészt meg téged, fegyver
irt ki téged, megemészt mint a szöcske; szaporodj bár mint a szöcske, szaporodj bár mint a sáska!
16 Megsokasítottad kalmárjaidat mint
az ég csillagait: de mint a prédáló
szöcske elrepül, úgy azok is.
17 Fejedelmeid mint a sáska, vezéreid mint a sáskaraj; hideg időkben gyepűkben tanyáznak, de mihelyt a nap
felkel, elrepül és helye sem tudható
meg, hol volt.
18 Szunnyadoznak pásztoraid, Asszí-

5
Ésa 47,3;

8
Ámós 6,2;

9
Ésa 20,5;

11
Jer 25,16;

Náhum 3. - Habakuk 1. 2.
ria királya, fekszenek vitéz hőseid; néped a hegyeken széledez, és nincs aki
összegyűjtse.
19 Romlásod sebe be nem gyógyul,

nyavalyád rakva fájdalommal: Akik
híred hallják mind tapsolnak feletted,
mert ki oltalmazhatta volna meg magát szüntelen gonoszságodtól?

HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE
Habakuk próféta ebben a könyvben először a zsidók istentelen életéről panaszkodik, azután jövendőt mond arról, hogy az ő gonoszságuk milyen keményen meg lesz büntetve a
káldeusok által. Harmadszor, kesereg a káldeusok kegyetlensége miatt, melyet mind jókon, mind gonoszokon egyaránt tesznek. Negyedszer, megjövendöli a káldeusok veszedelmét. Ötödször és utoljára, könyörög és imádságot ad a népnek, amellyel a babiloni
fogságban tudnak élni.

1

Panaszkodik a próféta a zsidók gonoszságai és hitetlenségei miatt, akiknek az
Isten felel, hogy a káldeusok által megbünteti őket. Melyet meghallva a próféta, annál inkább panaszkodik a káldeusok istentelenségéről, méltatlannak állítva a
káldeusokat arra, hogy velük büntesse a
zsidó népet.

4
Jób 21,7;
Jer 12,1;

5
ApCsel
13,41;

8
Jer 5,6;

sai messziről jönnek, repülnek mint a
zsákmányra siető keselyű.
9 Mindnyájuk ragadományért jön, arcuk tekintete olyan mint a keleti szárasztó szél, és annyi foglyot gyűjt mint
a föveny.
10 Kacag ez a királyokon, és a fejedelmek nevetség neki, minden erősséget
csak nevet, töltést emel és beveszi azt.
11 Akkor elváltozik a szíve és túlhalad,
és gonoszul cselekszik: és az erejét istenének tulajdonítja.
12 Vagy nem öröktől fogva vagy-e
URam, én Istenem, Szentem? Nem
veszünk el! Ítéletre rendelted őt, óh
URam, én erősségem, fenyítőül választottad őt.
13 Tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszságot, és a nyomorgatást nem szemlélheted: miért tekintesz hát a hitetlenekre? és hallgatsz, mikor az istentelen elnyeli a nálánál igazabbat?!
14 Olyanokká teszed az embereket
mint a tenger halait, és mint a csúszómászó férget, amelyeknek nincs vezérük?
15 Mindnyájukat kivonja horoggal,
gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket, ezért örül és vigad.
16 Ezért áldozik gyalomjának, és tesz
jó illatot hálójának, mert ezekkel kövér
a része, és zsíros az eledele.
17 Vajon azért ürítheti-e gyalmát, és
ölheti-e szüntelen a nemzeteket kímélet nélkül?!

1 A teher, amelyet Habakuk próféta látott.
2 Meddig kiáltok még, óh URam, és
nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg!
3 Miért hagyod néznem a hamisságot,
és nézeted a nyomorgatást? Pusztítás
és erőszak miért van előttem? és miért
van előttem aki pert és versengést támaszt?
4 Azért inog a törvény, és az igazság
soha előre nem mehet, mert istentelen
hálózza be az igazat, azért lesz hamis
ítélet!
5 Nézzetek szét a pogányokra, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert olyan dolgot cselekszem
napjaitokban, amit el sem hinnétek ha
beszélnék!
6 Mert íme feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltében,
hogy hajlékokat foglaljon el, amelyek
nem az övéi.
7 Rettenetes és iszonyatos ez, melytől származik ennek a népnek ítélete és
rabságra vitele.
Ebben a részben megfelel Isten a pró8 És lovai gyorsabbak a párducoknál,
fétának és nyilvánvalóbban megtanítés kegyetlenebbek az esti farkasoknál,
és előtörtetnek lovasai, és az ő lova- ja őt, hogy a káldeusok viszik véghez Is-
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13
Jób 34,12;

Habakuk 2. 3.
ten ítéletét. De végül kevélységért, telhetetlenségért, kegyetlenségért és bálványimádásért megbünteti őket. És megmondja, hogy ezalatt a hívők hit által csendességben élnek.
1
Ésa 21,8;

2
Ésa 30,8;

4
Róm 1,17;
5
Péld 20,1;

6
Zsolt
44,15;

1 Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam mit
szól hozzám, és mit feleljek panaszom
dolgában.
2 És felelt nekem az ÚR, és mondta:
Írd fel ezt a látomást, és vésd táblákra,
hogy könnyen olvasható legyen.
3 Mert e látomás bizonyos időre van
halasztva, és végezetre szól, és meg
nem csal; ha késik is, várd azt, mert
kétség nélkül meglesz, nem marad el!
4 Íme, akiben nem igaz a lelke, az felfuvalkodik; az igaz pedig a hite által él.
5 És bizony borba merülve is vétkezik
a kevély férfi, és nincs nyugalma; aki
tátja száját mint a Seol, és olyan ő mint
a halál: telhetetlen, és magához ragad
minden népet és magához csatol minden nemzetet.
6 Vagy nem költenek-e ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét rá, ezt mondva: Jaj annak aki rakásra gyűjti ami nem az övé! De meddig?
És aki zálogot gyűjt magára!
7 Vagy nem támadnak-e hirtelen, akik
téged mardossanak, és felébrednek
akik téged háborgassanak, hogy eltapossanak téged?
8 Mivel sok nemzetet kifosztottál, téged fosztanak ki a népek maradékai,
az emberek ártatlan véréért, és a föld
népén, a városokon és minden bennük
lakók ellen való erőszaktételért.
9 Jaj annak aki gonoszul a másét kívánja a maga háza gyarapítására, hogy
magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől.
10 Házad gyalázatára tervezted a sok
nép kiirtását, és vétkeztél a magad lelke ellen.
11 Mert a kő is ellened kiált a falból, és
bizonyságot tesz a gerenda a faalkotmányból.
12 Jaj annak aki vérengzéssel épít várost, és aki álnoksággal emel várost.
13 Vagy nem a Seregek URától van-e
ez, hogy a népek a tűznek építenek, és
a nemzetek a hiábavalóságnak fáradoznak?
14 Mert az ÚR dicsőségének ismereté886

vel betelik a föld, ahogyan a vizek beborítják a tenger mélységét.
15 Jaj annak aki megitatja felebarátját,
és erősködsz vele, hogy lerészegítsd,
hogy láthasd szemérmüket!
16 Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett: iszol te is és meglátszik szemérmed; rád fordul az ÚR jobbjának pohara, és gyalázatos okádás esik dicsőségedre.
17 Mert a Libanonon tett erőszak, és
vadai elpusztítása, amely megrettentette őket, az veszít el téged, az emberek véréért, és a földön, a városon és
annak minden lakosán tett erőszakosságért.
18 Mit használ a faragott kép, hogy a
faragója kifaragta azt? vagy az öntött
kép, és amely hazugságot tanít, hogy
a kép faragója bízik abban, csinálva
néma bálványokat?
19 Jaj annak aki a fának mondja: Kelj
fel! és a néma kőnek: Ébredj fel! Taníthat-e ez? Íme arannyal és ezüsttel van
borítva, pedig semmi szellem nincs
benne!
20 Az ÚR pedig az Ő szent templomában van: Rettegje azért mind az egész
föld!

16
Jer
25,27-28;

17
Ésa 33,1;

20
Zsolt 11,4;

3

Ebben a részben a próféta az Isten népére jövő romlásról való jövendőmondás miatt megretten és könyörög Istenhez, hogy haragjában emlékezzen meg irgalmasságáról. Isten hatalmas dolgainak
példájával vigasztalja magát, amelyet népével cselekedett az Egyiptomból való szabadulás idején.

1 Habakuk próféta könyörgése a tudatlanság bűnéért.
2 URam, hallottam amit hirdettél, és
megrettentem! URam, évek közepén
keltsd életre a Te munkádat, évek közepén jelentsd meg azt! A haragban
emlékezz meg kegyelmedről!
3 Isten a Témán felől jön, és a Szent a
Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével rakva a
föld.
4 Az Ő fényessége olyan, mint a napé;
szarvak támadnak mellőle, és abban
van elrejtve az Ő erőssége.
5 Az arca előtt döghalál jár, és lábai
előtt tüzes kelések járnak.
6 Felállt és elosztotta a földet, rájuk te-

3
5Móz 33,2;

Habakuk 3. - Sofóniás 1.

11
Józs
10,12-13;

kintett és elolvasztotta a pogányokat:
az örökkévaló hegyek szétporlanak,
elsüllyednek az örökkévaló halmok;
az Ő útjai örökkévalók!
7 Bomlani látom Khusán sátrait, reszketnek Midián földjének kárpitjai!
8 A folyók ellen gerjedt-e fel az ÚR?
Vajon a folyókra haragszol-e, vagy a
tengerre bőszültél-e fel, hogy lovaidon
és szabadító szekereiden robogsz?
9 Íjad által lecsupaszodott a vizek folyásainak helye, a zsidó törzseknek tett
esküvéseid beszéde által! Szela. A föld
folyóvizeit kettéválasztottad.
10 Látnak téged és megrendülnek a hegyek, a víz sokasága elmegy; a tenger
mélysége szót ad, és magasra emeli kezeit.
11 A nap és hold megállnak helyükön,
fényénél nyilaid leszálltak, és annak fényességénél a Te villanó kopjád.
12 Haragodban eltapostad a földet, búsulásodban kicsépelted a pogányokat.
13 Kitámadsz a néped szabadítására,
a Te Felkenteddel a szabadításra; szétzúzod a főt a hitetlen házában; nyakig
felfedve a fundamentumot. Szela!

14 Saját dárdájával verted át vezérei
fejét; mint a forgószél, úgy támadtak
az én veszedelmemre: és örvendeztek,
mint akik titkon a szegények rontására támadnak.
15 Lovaiddal tapostattad a tengert, a
nagy vizek hullámait.
16 Hallottam és reszket a bensőm, a
Te szavadra remegnek ajkaim; porladni kezdenek csontjaim; reszketek magamban: mégis nyugszom a nyomorúság napján, mikor az ellenség sereggel jön fel a nép ellen, hogy elrabolja
azt.
17 Mert a fügefa nem fog virágzani, a
szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek
sem teremnek eleséget, kivész a juh
az akolból, és nem lesz ökör az istállóban.
18 Én pedig az ÚRban örvendezek, és
vigadok az én szabadító Istenemben.
19 Az ÚR Isten az én erősségem, aki
olyanná teszi lábaimat mint a nőstény
szarvasoké, és az én magas helyeimen
járat engem! Akkor is dicséretet énekelek hangszereimmel.

19
Zsolt
18,34;
Ésa 12,2;

SOFÓNIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
Ebben a könyvben meghirdeti Sofóniás próféta a jeruzsálembelieknek és Júda egész nemzetségének Isten kemény büntetését a káldeusok által, az ő bálványozásukért és hamisságukért, és megtérésre inti őket. Jövendőt mond még egynéhány idegen nép ellen. Harmadszor, panaszkodik, hogy nem javul a nép. Negyedszer, a hívőket békességes tűrésre
inti, és az evangélium ígéreteivel vigasztalja őket.

1

Ebben a részben Isten a próféta által veszedelemmel fenyegeti a zsidókat a bálványimádásért, ragadozásért, kegyetlenségért és csalárdságért.

1
2Kir
21,23-24;
2Kir 22,1;

1 Az ÚR igéje, amelyet szólt Sofóniásnak, a Kusi fiának, aki Gedáliás
fia, aki Amariás fia, aki Hizkiás fia,
Jósiásnak az Amon fiának, Júda királyának idejében.
2 Elvesztek, mindent elvesztek a föld
színéről, azt mondja az ÚR.
3 Elvesztek embert és barmot; elvesztem az ég madarait, és a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a
föld színéről, azt mondja az ÚR.
4 És kinyújtom kezem Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és ki-

irtom erről a helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt;
5 Azokat is, akik a magas helyeken az
egek seregét imádják; és azokat, akik
tisztelik az URat és esküsznek rá, és esküsznek az ő királyukra;
6 Azokat is, akik hátat fordítottak az
ÚR követésétől, és akik nem keresik az
URat és nem tudakoznak felőle.
7 Hallgass az Úr ISTEN arca előtt, mert
közel van az ÚR napja, mert áldozatot
készített az ÚR, elrendelte az Ő hivatalos vendégeit.
8 És az ÚR áldozata napján lesz: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, akik idegen
öltözetbe öltöztek.
9 És megfenyítem mindazt, aki a kü887

5
2Kir
23,12-13;
Jer 19,13;
6
Ésa 1,4;
Ésa 59,13;
Jer 15,6;
Ezék 8,16;
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11
Hós 12,7;

12
Mik
3,11-12;

15
Jóel 2,1-2;

18
Péld 11,4;
Ezék 7,19;
Sof 1,14-16;

szöbön ugrál azon a napon, akik erőszakkal és csalással töltik meg uruk
házát.
10 És azon a napon, azt mondja az ÚR,
kiáltás lesz a halkaputól fogva, és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés a halmok felől.
11 Jajgassatok, ti akik a város közepén
laktok, mert elpusztult az egész kalmár nép, elvesztek mind, akik pénzzel
gazdagok voltak.
12 És abban az időben majd szövétnekkel motozom meg Jeruzsálemet, és
megfenyítem azokat, akik saját seprűjükön hevernek, akik ezt mondják szívükben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az ÚR.
13 És gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Házakat építenek,
de nem lakják, és szőlőket ültetnek, de
nem isszák azok borát.
14 Közel van az ÚR nagy napja, közel
van és igen siet; az ÚR napjának szava
keserves, kiált azon az erős is.
15 Harag napja az a nap: szorongatás és nyomorúság napja, háborúság
és pusztulás napja, sötétség és homály
napja, köd és felhő napja.
16 Kürt és kiáltások napja az erős városok ellen és a magas tornyok ellen!
17 És megszorongatom az embereket,
és járnak mint a vakok, mert vétkeztek
az ÚR ellen, és kiomlik vérük mint a
por, és húsuk mint a ganéj.
18 Sem ezüstjük, sem aranyuk nem
szabadíthatja meg őket az ÚR haragjának napján, és az Ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet,
és hirtelen vet véget e föld minden lakosának.

2

Ebben a részben a próféta minden népet megtérésre int, mind a hívőket,
mind a hitetleneket, és jövendőt mond a
filiszteusok, moábiták, ammoniták, etiópok
és az asszírok romlásáról és a zsidók szabadulásáról.
1 Térjetek eszetekre, eszméljetek fel te
meggyűlölt nemzetség,
2 Mielőtt megszületik a végzés (mint a
polyva száll tova az a nap!); míg rátok
nem jön az ÚR haragjának tüze, míg
rátok nem jön az ÚR haragjának napja!
3 Keressétek az URat mindnyájan e
föld alázatosai, akik az Ő ítélete sze888

rint cselekszetek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán
megoltalmaz az ÚR haragjának napján!
4 Mert elhagyottá lesz Gáza, Askelon
pedig pusztasággá; Asdódot délben
viszik rabságra, és Ekront kiirtják.
5 Jaj a tenger vidékén lakóknak, a
kereteusok nemzetségének! Az ÚR
igéje ellened van, Kánaán, filiszteusok
földje: elpusztítalak téged, lakatlanná
leszel.
6 És a tenger partvidéke legelőkké,
pásztorok tanyáivá és juhok aklaivá
lesz.
7 És a partvidék Júda házának maradékáé lesz, ők legeltetnek azon; estére
Askelon házaiban heverésznek, mert
URuk Istenük meglátogatja őket, és
megszabadítja őket a fogságból.
8 Hallottam Moáb gyalázkodását és
Ammon fiainak szidalmait, amelyekkel gyalázták népemet, és felfuvalkodtak határuk ellen.
9 Azért élek én, mondja a Seregek
URa, Izrael Istene, hogy Moáb olyanná
lesz mint Szodoma, Ammon fiai pedig
mint Gomora: tövistermő föld, sótelep
és pusztaság örökre; népem maradéka
prédálja fel őket, és nemzetségem ivadékai birtokolják majd őket.
10 Ez esik meg rajtuk kevélységükért,
amiért gyalázkodtak és felfuvalkodtak
a Seregek URának népe ellen.
11 Rettenetes lesz az ÚR ellenük, mert
megemészti földjük minden istenét,
és neki hódol majd ki-ki a maga lakhelyén, a pogányok minden szigete is.
12 Ti is kúsiak, az én fegyverem öl meg
azokkal együtt.
13 És kinyújtja kezét észak ellen, és elveszti Asszíriát, elpusztítja Ninivét,
olyanná teszi mint egy kietlen puszta.
14 És nyájak heverésznek belsejében,
minden pogány nép között lévő állatok: pelikán és sündisznó hál párkányain, az ablakban azok szava hangzik, kapujában pusztaság lesz, mert elpusztította az ellenség a cédrusból csinált épületeket.
15 Ez az a kevély város, mely bátorságban lakott, amely ezt mondta szívében:
Én vagyok, és nincs nálam több! Hogyan pusztult el, és lett vadak tanyájává? Aki átmegy rajta, mind süvöltözik
és csapkodja kezét.

5
Jer 47,4-7;

12
Ésa 20,3-5;

3

Ebben a részben a próféta feddi Jeruzsálemet, annak fejedelmeit, prófétáit
és papjait bizonyos bűnökért, és leginkább
azért, mert a szomszéd pogány nép büntetéséből nem tanultak és nem ismertek magukra. Azután szól a pogány nép elhívásáról és az egyház épüléséről, a bűnbocsánatról, a megszentelésről, és Krisztus által az
örök dicsőségről.

3
Péld 28,15;
Ezék 22,27;

4
Jer 23,11;
Jer 23,32;
Hós 9,7;
5
5Móz 32,4;

1 Jaj a megfertőzöttnek és undoknak,
az erőszakos városnak!
2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta
a fenyítéket, nem bízott az ÚRban, Istenéhez nem közelített!
3 Fejedelmei olyanok benne mint az ordító oroszlánok, bírái mint az este járó
farkasok, nem hagynak reggelre a
csonton.
4 Prófétái állhatatlanok és bűnös férfiak; papjai megfertőzik a szent helyet,
erőszakot tesznek a törvényen.
5 A ő közepén lakozó igaz ÚR nem cselekszik hamisságot; minden reggel
napfényre hozza ítéletét, nem fárad el;
azonban nem ismeri a szégyent a gonosz!
6 Nemzeteket irtottam ki: elpusztultak
tornyaik, feldúltam falvaikat, nincs aki
átmenjen rajtuk, leromboltattak városaik, egy ember sincs bennük, nincs lakosuk!
7 Ezt gondoltam: Bizony félni kezdesz
engem, felveszed a fenyítéket: és akkor
nem vész el lakhelye; jóllehet már meglátogattam őt, mégis a gonoszságra siettek, és megindították cselekedeteiket.
8 Azért várjatok rám, azt mondja az
ÚR, addig a napig melyen prédára kelek, mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, hogy összeszedem az
országokat, hogy kiöntsem rájuk haragomat, haragom egész búsulását, mert
haragom tüzében emésztődik meg az
egész föld!
9 Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hív-
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ják az ÚR nevét, hogy egy akarattal
szolgálják őt.
10 Etiópia folyóvizein túlról imádóim,
szétszórt népem lányai hozzák nekem
ételáldozatomat.
11 Azon a napon nem szégyenülsz
meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem: mert akkor
eltávolítom közüled azokat, akik kevélységeddel örvendeznek, és nem kevélykedsz többé szent hegyemen.
12 És hagyok közötted nyomorult és
szegény népet, akik az ÚR nevében
bíznak.
13 Izrael maradéka nem cselekszik
hamisságot, nem szól hazugságot, és
nem találják szájában álnokság nyelvét, hanem legelésznek és lenyugszanak, és nem lesz aki felrettentse őket.
14 Énekelj Sion lánya, örvendezz Izrael, örülj és teljes szívvel örvendezz Jeruzsálem lánya!
15 Megváltoztatta az ÚR az ítéletedet, elfordította ellenségedet; Izrael királya, az ÚR, közötted van, nem látsz
többé veszedelmet!
16 Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Sionnak: Ne lankadjanak kezeid!
17 A közted lakozó erős URad Istened
megtart; örömmel örül neked, gyönyörködik szerelmedben, nagy örömmel vigad neked.
18 Akik közüled egy ideig megnyomorodtak, azokat egybegyűjtöm, és akik
gyalázatot szenvedtek.
19 Íme elvesztem minden nyomorgatóidat abban az időben, és megtartom
a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és híresekké és nevesekké teszem
őket gyalázatuk egész földjén.
20 Abban az időben elhozlak titeket, és
akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a föld
minden népe között, mikor szemetek
láttára megfordítom fogságotokat, azt
mondja az ÚR.
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14
Zak 9,9;

16
Ésa 41,10;

19
Mik 4,6-7;

20
Zsolt
125,1-2;

Aggeus 1. 2.

AGGEUS PRÓFÉTA KÖNYVE

Aggeus próféta inti a jeruzsálembeli főembereket a néppel együtt a babiloniak által régen lerombolt templom megépítésére, amelyre először Czírus ad szabadságot, azután
Dárius Nothus. Vigasztalja őket, amikor látják ennek a templomnak szegényes külsejét az előzőhöz képest, és megprófétálja, hogy ez a templom dicsőségesebb lesz az elsőnél, mivel a Krisztus saját maga fog abban prédikálni.

1

Feddi Aggeus a zsidókat, hogy az ő tulajdon házukat építik és az Isten háza
pusztán áll, és megmondja nekik, milyen
káruk és következményeik lesznek, ha az
Isten házának építését halasztják. Ezért
Zorobábel és Jósua a közösséggel együtt,
Istentől felindítva építeni kezdenek.

1
Ezsd 2,2;
Ezsd 5,1;

6
5Móz
28,38;
Zsolt
107,34;
Mik
6,14-15;

10
5Móz
28,23;

1 Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónap
első napján szólt az ÚR Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának,
a Jehosadák fiának, a főpapnak, ezt
mondva:
2 Így szól a Seregek URa, ezt mondva:
Ezt mondja ez a nép: Nem jött még el
az idő, az ÚR háza építésének ideje!
3 Az ÚR pedig így szól Aggeus próféta
által, ezt mondva:
4 Eljött-e nektek az idő, hogy ti men�nyezetes házakban lakjatok, holott ez a
ház romokban áll?
5 Most azért ezt mondja a Seregek
URa: Gondoljátok meg jól a ti dolgaitokat!
6 Sokat vetettetek, de keveset hoztok
be; esztek, de nem elégszetek meg; isztok, de nem részegedtek meg; ruházkodtok, de nem melegszetek meg; aki
bérért dolgozik is, mintha lyukas zacskóba töltené azt.
7 Ezt mondja a Seregek URa: Gondoljátok meg jól a ti dolgaitokat!
8 Menjetek fel a hegyre és hordjatok
fát, és építsétek ezt a házat, és kedves
lesz nekem az, és engem dicsőítsenek
abban, azt mondja az ÚR.
9 Sokat vártatok, de íme kevés lett;
haza is hordtátok, de én ráfújok arra!
Miért? azt mondja a Seregek URa: Az
én házamért, amely íme romokban áll,
ti pedig siettek ki-ki a maga házához.
10 Azért záratott be az ég, hogy ne
adjon nektek harmatot; a föld is
bezáratott, hogy ne teremjen nektek
gyümölcsöt.
11 És szárazságot rendeltem a földre és
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a hegyekre, a gabonára és a borra, az
olajra és mindarra amit a föld terem;
sőt az emberre és a baromra, és minden kézi munkára is.
12 És meghallotta Zorobábel, a Sealtiél
fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az ő
URuk Istenük szavát, és Aggeus próféta beszédeit, ahogyan elküldte őt az
ő URuk Istenük, és félt a nép az ÚRtól.
13 És szólt Aggeus, az ÚR követe, az
ÚR küldetésében, ezt mondva a népnek: Én veletek vagyok, azt mondja az
ÚR.
14 És felindította az ÚR Zorobábelnek,
a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének
szellemét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak szellemét, és a nép
minden többi tagjának szellemét is, és
bementek és munkálkodtak a Seregek
URának, az ő Istenüknek házában.
15 A hatodik hónap huszonnegyedik
napján, Dárius király második esztendejében.

2

Azt mondja a próféta, hogy a második
templom dicsősége nagyobb lesz mint
az elsőé volt, a Messiás eljöveteléért. Azután megmondja a próféta Isten büntetésének okait, mert fertelmesek voltak minden
dologban. Utoljára, áldást ígér nekik az Isten a próféta által ha építik a templomot,
ahogy láthatták, hogy amikor elhalasztották, akkor szerencsétlenek voltak.
1 A hetedik hónap huszonnegyedik
napján szólt az ÚR Aggeus próféta által, ezt mondva:
2 Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának,
a Jehosadák fiának, a főpapnak, és a
nép többi tagjainak, ezt mondva:
3 Ki van még életben köztetek, aki látta ezt a házat az első dicsőségében?
És milyennek látjátok most ezt? Vagy
olyan ez a szemetekben, mintha semmi volna?
4 De most légy erős Zorobábel, azt
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5
2Móz
29,45-46;
Neh 9,20;
6
Ésa 13,13;
Zsid
12,26-28;

mondja az ÚR! Légy erős te is Jósua,
Jehosadák fia, te főpap, és légy erős e
föld minden népe, azt mondja az ÚR,
és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregek URa,
5 Az ige szerint, amellyel szövetségre
léptem veletek mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én Szellemem köztetek
marad. Ne féljetek!
6 Mert ezt mondja a Seregek URa: Egy
kevés idő van még, és megindítom az
egeket és a földet, a tengert és a szárazat.
7 És megindítok minden népet, és eljön minden nép kívánsága, és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel, azt mondja a Seregek URa.
8 Enyém az ezüst és enyém az arany,
azt mondja a Seregek URa.
9 Nagyobb lesz ennek a második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja
a Seregek URa, és ezen a helyen adok
békességet, azt mondja a Seregek URa.
10 A kilencedik hónap huszonnegyedikén, Dárius második esztendejében
szólt az ÚR Aggeus próféta által, ezt
mondva:
11 Ezt mondja a Seregek URa: Kérdezd
csak meg a papokat a törvény felől, ezt
mondva:
12 Ha szentelt húst visz valaki a köntöse szárnyában, és érinti annak szárnyával a kenyeret vagy a főzeléket,
vagy a bort, vagy az olajat, vagy bármi
más eleséget: vajon szent az? És feleltek a papok, és mondták: Nem.
13 Aggeus pedig mondta: Ha lélekben fertőzött érinti mindezeket, tisztátalanná lesz? És feleltek a papok, és
mondták: Tisztátalanná!
14 Aggeus pedig felelt, és mondta: Épp
így ez a nép, és épp így ez a nemzetség
előttem, azt mondja az ÚR, és épp így

kezük minden munkája, és amit felhoznak tisztátalan lesz.
15 Most azért jól gondoljátok meg ettől
a naptól fogva az elmúltakat is, mielőtt
még követ kőre tennétek az ÚR templomában!
16 Azelőtt ha az ember elment a gabonatáblájához amiből húszat várt,
csak tíz lett; mikor elmentek a préshez,
hogy ötven vederrel merítsenek, csak
húsz lett.
17 Megvertelek titeket szárazsággal,
ragyával, és kezetek minden munkáját
kőesővel, és mégsem tértetek hozzám,
azt mondja az ÚR.
18 Jól gondoljátok hát meg ettől a naptól fogva az elmúltakat is! A kilencedik
hónap huszonnegyedik napjától, attól a
naptól fogva, amelyen letétetett az ÚR
templomának fundamentuma, gondoljátok meg a ti szívetekben!
19 Van-e még mag a csűrben? És bizony, a szőlő, a füge, a gránátalma és
az olajfa sem termett! Ettől a naptól
fogva megáldalak titeket.
20 Másodszor is szólt az ÚR Aggeusnak a hónap huszonnegyedik napján,
ezt mondva:
21 Mondd meg Zorobábelnek, Júda fejedelmének: Megindítom az egeket és
a földet.
22 És felforgatom az országok királyi
székét, és elvesztem a pogány országok erejét, és felforgatom a szekeret és
a benne ülőket, és elhullanak a lovak
és a rajtuk ülők: ki-ki az ő atyjafia fegyvere által.
23 Azon a napon azt mondja a Seregek URa: felveszlek téged Zorobábel,
Sealtiél fia, én szolgám, azt mondja az
ÚR, és olyanná teszlek mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak,
azt mondja a Seregek URa.
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17
1Kir 8,37;
Ámós 4,9;
Agg 1,11;

23
Jer 22,24;

Zakariás 1.

ZAKARIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

A babiloni fogságból való szabadulás után a próféta emlékezteti a zsidókat arra, hogy
miért sanyargatta meg Isten olyan nagyon keservesen az ő atyjukat. Azután inti őket,
hogy jó reménységben legyenek az igaz szabadulásuk felől, és szívük szerint térjenek
az Istenhez. Végül feddi őket gonoszságukért, mert még az előbbi vétkekből sok maradt bennük.

1

Először inti a próféta ebben a részben
a zsidókat, hogy térjenek meg az Istenhez, és az ő atyjuk gonoszságait ne kövessék. Másodszor, vigasztalja a fogságból hazajött zsidókat az Isten Fiának (akit a mirtuszfák közt álló angyal példáz) jelenlétével, aki köztük van, az angyalokkal, akik
mellettük vannak, az Isten Fiának értük való törekvéseivel, az Isten kegyelmes
gondviselésével, hozzájuk való jóakaratával, az ő ellenségeinek romlásával, melyeket a próféta három látásban példázza.

1
Ezsd 5,1;

3
Ésa 31,6;
Jer 3,12;
Mal 3,7;
4
Jer 18,11;
Ezék 18,30;

6
JSir 1,18;

8
Jel 6,4-5;

1 Dárius második esztendejében, a
nyolcadik hónapban szólt az ÚR Zakariáshoz, a Berekiás fiához, aki Iddó
próféta fia, ezt mondva:
2 Igen megharagudott az ÚR atyáitokra.
3 Mondd azért nekik: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek hozzám, szól a Seregek URa, és hozzátok térek, mondja
a Seregek URa.
4 Ne legyetek olyanok mint atyáitok,
akikhez az előbbi próféták kiáltottak,
ezt mondva: Ezt mondja a Seregek
URa: Térjetek meg, kérlek, gonosz útjaitokról és gonosz cselekedeteitekből;
de nem fogadtak szót, és nem figyeltek
rám, szól az ÚR.
5 Hol vannak atyáitok? És a próféták
örökké élnek-e?
6 De beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáimnak, a prófétáknak megparancsoltam, nem beteljesedtek-e
atyáitokon? És megtértek és azt mondták: Ahogy elhatározta a Seregek URa,
hogy útjaink és cselekedeteink szerint
bánik velünk: úgy bánt velünk.
7 A tizenegyedik hónapnak, azaz a
Sebat hónap huszonnegyedik napján,
Dárius második esztendejében, szólt
az ÚR Zakariáshoz, a Berekiás fiához,
aki Iddó próféta fia, ezt mondva:
8 Láttam éjszaka, hogy íme egy férfi vörös lovon ült, és állt a mirtuszfák
közt, amelyek egy árnyas völgyben
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voltak, háta mögött pedig vörös, tarka
és fehér lovak.
9 És mondtam: Mik ezek uram? És
mondta nekem az angyal aki beszélt
nekem: Én megmutatom neked mik
ezek.
10 Akkor felelt az a férfi aki a mirtuszfák közt állt, és mondta: Ezek azok akiket az ÚR küldött, hogy járják be e földet;
11 És feleltek az ÚR Angyalának, aki
a mirtuszfák közt állt, és mondták: Bejártuk a földet, és íme az egész föld
csöndes és nyugszik.
12 Az ÚR Angyala pedig felelt, és
mondta: Seregek URa! Meddig nem
könyörülsz még Jeruzsálemen és Júda
városain, amikre immár hetven esztendeje haragszol?
13 És nyájas szavakkal, vigasztaló szavakkal felelt az ÚR az angyalnak, aki
beszélt velem.
14 És mondta nekem az angyal aki beszélt velem: Kiálts, ezt mondva: Ezt
mondja a Seregek URa: Szeretem Jeruzsálemet és Siont nagyon buzgó szeretettel!
15 De nagy haraggal haragszom én a
biztonságban élő népekre, mert kevéssé haragudtam a népemre, ők pedig kegyetlenül cselekedtek velük.
16 Azt mondja azért az ÚR: könyörülettel fordulok Jeruzsálemhez; benne építik fel a házamat, szól a Seregek
URa, és mérőzsinórt nyújtanak ki Jeruzsálem felett.
17 Mégis kiálts: Ezt mondja a Seregek
URa: Ismét bővölködni fognak városaim a jóban, mert ismét megvigasztalja az ÚR Siont, és ismét magához veszi
Jeruzsálemet!
18 Majd felemeltem szemeimet, és íme
négy szarvat láttam.
19 És mondtam az angyalnak aki beszélt velem: Mik ezek? És mondta nekem: Ezek azok a szarvak amik szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet.

12
Jer 25,12;

15
Ésa 47,6;
Ezék 25,6;

Zakariás 1. 2. 3. 4.
20 Azután mutatott nekem az ÚR négy
mesterembert.
21 És mondtam: Mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szólt, ezt mondva:
Ezek azok a szarvak amik szétszórták
Júdát annyira, hogy senki sem emelheti fel fejét: de eljöttek ezek, hogy elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok
szarvait, akik szarvat emeltek Júda
földje ellen, hogy szétszórják azt.

az Ő örökségét a szent földön, és újra
magához veszi Jeruzsálemet.
13 Hallgasson minden hústest az ÚR
előtt: mert felkelt szentséges helyéről.

3

Ebben a részben vigasztalja Isten a próféta által a zsidókat; ahogy a népet, a
várost, a templomot, úgy a főpapságot is
helyreállítja, és a jövendőben a Dávid elfogyott nemzetségéből az örökkévaló papot
is, azaz a Messiást is elküldi, akinek jótéteEbben a részben vigasztalja a prófé- ményeiről az angyal szól.
ta a zsidókat Jeruzsálem felépülésével,
az egyház növekedésével, Isten kegyelmes 1 Azután megmutatta nekem Jósuát,
gondviselésével, a foglyok szabadulásával, a főpapot, aki az ÚR Angyala előtt
a Messiás eljövetelével és a pogány nép állt, és a Sátánt, aki jobb keze felől állt,
megtérésével.
hogy ellenkezzen vele.
2 És mondta az ÚR a Sátánnak: Dor1 Felemeltem ismét szemeimet, és íme gáljon meg téged az ÚR, te Sátán; dorláttam egy férfit, és a kezében mérőkö- gáljon meg az ÚR, aki magának választotta Jeruzsálemet. Vajon nem tűztelet.
2 És mondtam: Hová mész? És mond- ből kikapott üszög-e ez?
ta nekem: Megmérni Jeruzsálemet, 3 Jósua pedig szennyes ruhába volt ölhogy lássam: mennyi a széle és men�- tözve, és az Angyal előtt állt.
4 És szólt, és mondta az előtte állóknyi a hossza?
3 És íme az angyal, aki beszélt velem, nak, ezt mondva: Vegyétek le róla a
szennyes ruhákat! És mondta neki:
kijött, és más angyal is kijött elé.
4 És mondta annak: Fuss, és szólj e Lásd! Levettem rólad álnokságodat, és
gyermekhez, ezt mondva: Kerítetlenül ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!
fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő 5 Azután mondtam: Tegyenek fejére
tiszta süveget! Feltették azért a fejére
emberek és barmok sokasága miatt.
5 Én pedig, szól az ÚR, tűz fal leszek a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették
körülötte és dicsőségére leszek köze- őt, az ÚR Angyala pedig ott állt.
pén!
6 És bizonyságot tett az ÚR Angyala
6 Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földről, Jósuának, ezt mondva:
így szól az ÚR, mert az ég négy szele 7 Ezt mondja a Seregek URa: Ha az én
felé szórtalak szét titeket, szól az ÚR. útjaimban jársz, és ha parancsolatai7 Jaj Sion! Szabadítsd ki magadat, aki mat megtartod: te is ítélője leszel háBabilon lányánál laksz.
zamnak, sőt őrizni fogod udvaraimat,
8 Mert így szól a Seregek URa: Dicső- és megengedem neked, hogy az előtség után küldött engem a pogányok- tem állók között járj.
hoz akik fosztogatnak titeket, mert aki 8 Halld meg Jósua, te főpap; te és barátiteket bánt, az Ő szeme fényét bántja. taid, akik előtted ülnek, mert jelképes
9 Mert íme, én felemelem kezemet el- férfiak ezek: Íme, bizony előhozom az
lenük, és saját szolgáik prédájává lesz- én Szolgámat, a CSEMETÉT!
nek, és megtudjátok, hogy a Seregek 9 Mert íme egy kő lesz, amelyet én heURa küldött el engem.
lyezek Jósua elé; egy kövön hét szem
10 Örülj és örvendezz Sion lánya, mert lesz, és íme én faragom annak faragváíme elmegyek és közötted lakozom! nyait, így szól a Seregek URa, és egy
így szól az ÚR.
napon eltörlöm e föld álnokságait.
11 És sok pogány nép csatlakozik azon 10 Azon a napon, így szól a Seregek
a napon az ÚRhoz, és népemmé lesz- URa, ki-ki hívja majd a maga felebanek, és közted lakozom, és megtudod, rátját a szőlőtő alá és a fügefa alá.
hogy a Seregek URa küldött hozzád
engem.
Ebben a részben Isten vigasztalja a
12 És örökségül bírja az ÚR Júdát, mint
zsidókat azzal, hogy Isten az Ő egy893
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5
Ésa 4,4-5;

10
2Móz
29,45;
3Móz
26,12;
Ésa 12,6;
Ezék 37,27;
2Kor 6,16;

13
Hab 2,20;

4

1
Zsolt
109,6;

2
Ámós 4,11;
Júd 9;

4
Ésa 61,10;
Mik 7,18;

8
Ésa 4,1;
Ésa 11,1;
Jer 23,5;
Jer 33,15;
Zak 6,12;
Lk 1,78;
9
Zsolt
118,22;
Ésa 28,16;

10
Mik 4,4;

Zakariás 4. 5. 6.

6
Agg 2,5;
Jel 5,6;

5

házát soha el nem hagyja, hanem őrzi és
Ebben a részben a próféta először azt
oltalmazza, nem külső emberi erővel, hajelenti, hogy Isten az Ő népét nagyon
nem különleges isteni hatalmával, és az Ő megsanyargatta érdemük szerint. Ezután
Szent Szellemével hiánytalanul táplálja.
azzal vigasztalja őket, hogy Isten ezután
az Ő büntető haragját már a káldeusokra
1 Majd visszatért az angyal aki beszélt fordítja.
velem, és felkeltett engem, mint mikor
valakit álmából keltenek fel.
1 Azután ismét felemeltem szemeimet,
2 És mondta nekem: Mit látsz? És és láttam, hogy íme egy könyv repült.
mondtam: Íme látok egy merő arany 2 És mondta nekem: Mit látsz? És én
lámpatartót, tetején az olajtartója, raj- mondtam: Látok egy repülő könyvet,
ta pedig annak hét szövétneke, és hét húsz sing a hossza és tíz sing a széle.
cső a szövétnekekhez, amik a tetején 3 És mondta nekem: Ez az átok, amely
vannak;
az egész föld színére kimegy, mert va3 És mellette két olajfa: egyik az olaj- laki lop e nemzetségben, mint másban,
tartó jobb oldalán, a másik pedig an- megbüntetik, és valaki hamisan esnak bal oldalán.
küszik e nemzetségben, mint másban,
4 És feleltem, és mondtam az angyal- megbüntetik.
nak aki beszélt velem, ezt mondva: 4 Kibocsátom ezt, szól a Seregek URa,
és bemegy a tolvaj házába, és annak
Mik ezek, uram?
5 És felelt az angyal aki beszélt velem, házába aki hamisan esküszik az én neés mondta nekem: Hát nem tudod mik vemre, és ott marad annak házában, és
megemészti azt, és annak fáit és köveit.
ezek? És mondtam: Nem, uram!
6 És felelt, és szólt nekem: Az ÚR be- 5 Majd kijött az angyal aki beszélt veszéde ez Zorobábelhez, ezt mondva: lem, és mondta nekem: Emeld csak fel
Nem erővel, sem hatalommal, hanem szemeidet, és lásd meg: micsoda az
az én Szellemem által! azt mondja a Se- ami kijön?
6 És mondtam: Micsoda ez? Ő pedig
regek URa.
7 Ki vagy te, te nagy hegy Zorobábel el- mondta: Az ami kijön, mérőedény. És
len? Síksággá leszel, és felteszi a csúcs- mondta: Ilyen a formájuk az egész fölkövet a nép nagy kiáltásával: Hála le- dön.
7 És íme, egy kerek óndarab repült, és
gyen, hála legyen Istennek!
8 És szólt hozzám az ÚR, ezt mondva: egy asszony ült a mérőedény közepé9 A Zorobábel kezei vetették meg en- ben.
nek a háznak fundamentumát, és az ő 8 És mondta: Ez az istentelenség. És
kezei végzik el azt, és megtudod, hogy ezt a mérőedény közepébe vetette, az
a Seregek URa küldött el engem hoz- óndarabot pedig annak szájára vetette.
9 És felemeltem szemeimet és láttam,
zátok.
10 Mert akik csúfolták a kicsi kezdetet, hogy íme két asszony jött elő, és szél
örülni fognak, ha meglátják Zorobábel volt szárnyaikban, és szárnyaik olyakezében az ónkövet. Hét van ilyen, az nok mint a gólya szárnyai, és felemelÚR szemei ezek, amelyek megkerülik ték a mérőedényt a föld és az ég közé.
10 És mondtam az angyalnak aki beaz egész földet.
11 És feleltem, és mondtam neki: Mi ez szélt velem: Hová viszik ezek a mérőa két olajfa a lámpatartó jobb és bal ol- edényt?
11 És mondta nekem: Hogy házat építdalán?
12 És másodszor is szólva, mondtam senek annak Sineár földjén, és odaerőneki: Micsoda az olajfának az a két ága, sítsék, és otthagyják azt a maga fundaamelyek a két aranycső mellett vannak, mentumán.
és öntik magukból az aranyat?
13 És szólt nekem, ezt mondva: Hát
Ebben a részben jelenti a próféta Isten
nem tudod mik ezek? És mondtam:
gondviselését az angyalok által a zsidók
Nem, uram!
felé, mind akik vannak, és mind akik on14 És mondta nekem: Ezek ketten az nan kijöttek. Azután szól a Messiás kiráolajjal felkentek, akik az egész föld lyi és papi méltóságáról, amelyet Jósua ketUránál megmaradtak.
tős koronával való megkoronázása példáz.
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6

11
1Móz
11,2-6;

5
Dán 7,2;

1 Majd megfordultam, és felemeltem
szemeimet és láttam, hogy íme négy
szekér jött ki két hegy közül, és azok a
hegyek érchegyek.
2 Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak;
3 És a harmadik szekérben fehér lovak;
a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek.
4 És megszólaltam, és mondtam az angyalnak aki beszélt velem: Mik ezek,
uram?
5 Az angyal felelt, és mondta nekem:
Ezek az ég négy szele, az egész föld
Ura mellett lévő szolgálatukból jönnek.
6 Amely szekérben a fekete lovak vannak, észak földjére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a
dél földjére mennek;
7 Az erősek is kijönnek és kívánják eljárni a földet. És mondta: Menjetek,
járjátok be a földet; és bejárták a földet.
8 Majd hívott engem és beszélt velem,
ezt mondva: Lásd! Az észak földjére
menők lecsendesítették Szellememet
észak földjén.
9 És szólt hozzám az ÚR, ezt mondva:
10 Vegyél a számkivetettektől: Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától; és menj
be azon a napon, menj be Jósiának, a
Sefániás fiának házába, akik Babilonból jöttek,
11 Vegyél ugyanis ezüstöt és aranyat,
és csinálj koronákat, és tedd Jósuának,
a Jehosadák fiának, a főpapnak fejére!
12 És szólj neki: Ezt mondja a Seregek
URa: Íme egy férfi, a neve CSEMETE,
az ő helyéből származik, és felépíti az
ÚR templomát!
13 Mert Ő fogja felépíteni az ÚR templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége, és
ülni és uralkodni fog székében, és pap
is lesz a székében, és békesség tanácsa
lesz kettőjük között.
14 És legyenek a koronák Hélemnek,
Tóbiásnak, Jedajának és Hénnek, a
Sefániás fiának emlékezetül az ÚR
templomában.
15 És a messze lakók eljönnek és építenek az ÚR templomában, és megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok
az ÚRnak, a ti Isteneteknek szavára!

7

Zakariás 6. 7.

Ebben a részben a próféta megfelel a közösség kérdésére, hogy sírjon-e és böjtöljön-e, mint azelőtt. Azt mondja pedig,
hogy haszontalan a böjtölés és sírás az igaz
megtérés nélkül.
1 És a Dárius király negyedik esztendejében történt, hogy szólt az ÚR Zakariáshoz a kilencedik hónapnak, a
Kiszlévnek negyedik napján,
2 Mikor a nép elküldte az Isten házába Sarézert és Régem-Méleket és társait, hogy esedezzenek az ÚR színe előtt,
3 És hogy megkérdezzék a papokat,
akik a Seregek URának házában vannak, és megkérdezzék a prófétákat is:
Sírjak-e minden ötödik hónapban és
böjtöljek-e, ahogy cselekedtem azt en�nyi esztendő óta?
4 Ekkor szólt nekem a Seregek URa:
5 Szólj a föld minden népének és a papoknak, ezt mondva: Mikor böjtöltetek
és sírtatok az ötödik és hetedik hónapban, és ebben a hetven esztendőben:
vajon böjtölve nekem böjtöltetek-e?
6 És mikor ettetek, és mikor ittatok: akkor nem magatoknak ettetek-e és magatoknak ittatok-e?
7 Vajon nem ezek a beszédek azok, amelyeket szólt az ÚR a korábbi próféták
által, mikor még Jeruzsálem népes és
gazdag volt a körülötte lévő városokkal együtt, és mind a déli táj, mind a
mezőség népes volt?
8 És szólt az ÚR Zakariásnak, ezt
mondva:
9 Így szólt a Seregek URa: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmat és könyörületet gyakoroljon ki-ki felebarátjával!
10 Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne nyomorgassatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt.
11 De nem akarták meghallani, sőt
háttal fordultak, és bedugták füleiket,
hogy ne halljanak.
12 És gyémántkővé tették szívüket,
hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a Seregek URa küldött
a Szelleme által, a korábbi próféták által. És igen nagy harag jött rájuk a Seregek URától.
13 Azért ahogy kiáltottam és nem hallották meg: úgy kiáltottak, és nem
hallgattam meg, azt mondja a Seregek
URa;
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1
Neh 1,1;

10
2Móz
22,21-22;

13
Péld 1,28;
Ésa 1,15;
Jer 11,11;
Jer 14,12;

Zakariás 7. 8.
14
2Kir 17,6-7;
2Krón
36,21;

14 Hanem mintegy forgószéllel szétszórtam őket minden pogány nép
közé, akiket nem ismertek, és elpusztult utánuk a föld, hogy senki azon sem
át nem megy, sem meg nem tér. Így
tették pusztává a kívánatos földet.

8

Ebben a részben Isten a próféta által vigasztalja és bátorítja népét, az Ő jóakaratával, az ellenségeik felé haraggal, Jeruzsálem felépülésével, földjeik termékenységével. Azután megtérésre inti őket. Utoljára a pogány népek hívásáról szól.

2
Jóel 2,18;
Zak 1,14;
3
Ésa 1,26;
Ésa 4,2;

8
2Kor 6,16;

9
Ezsd
3,8-10;
Agg 2,1-9;

1 Majd szólt a Seregek URa, ezt mondva:
2 Ezt mondja a Seregek URa: Nagy búsulással búsultam Sionért, és nagy haragra gerjedtem ellene.
3 Ezt mondja az ÚR: Megtértem
Sionhoz, és Jeruzsálem közepén lakozom, és Jeruzsálemet az igazság városának nevezik, a Seregek URának hegyét pedig szent hegynek.
4 Ezt mondja a Seregek URa: Agg férfiak és agg nők laknak majd Jeruzsálem
utcáin, és kinek-kinek bot lesz kezében
a napok sokasága miatt.
5 És megtelnek a város utcái fiúkkal
és lányokkal, akik játszadoznak annak
utcáin.
6 Ezt mondja a Seregek URa: Ha ez
csoda lesz a maradék nép szemei előtt
azokban a napokban, vajon az én szemeim előtt is csoda lesz-e? így szól a
Seregek URa.
7 Ezt mondja a Seregek URa: Íme,
megszabadítom népemet napkelet
földjéről és napnyugat földjéről.
8 És elhozom őket és Jeruzsálemben
laknak, és népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek tökéletességgel és
igazsággal.
9 Ezt mondja a Seregek URa: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok
ezekben a napokban ezeket a beszédeket a próféták szájából, akik szóltak
a Seregek URa házának fundamentuma felvételének napjától, hogy felépüljön a templom.
10 Mert e napok előtt nem volt az embernek bére, és a baromnak sem volt
bére, sem a kimenőnek, sem a bejövőnek nem volt békessége a háborúság
miatt, mert minden embert felindítottam: mindenkit a felebarátja ellen.
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11 De most nem olyan leszek népem
maradékához, mint az ezelőtti napokban voltam, így szól a Seregek URa.
12 Mert a vetés békességes lesz, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is
megadja termését, az egek is megadják
harmatukat, és mindezeket örökségül
adom népem maradékának.
13 És ahogy átok alatt voltatok a pogányok közt, óh Júda háza és Izrael háza:
úgy megtartalak titeket, és áldottak
lesztek. Ne féljetek! Erősödjenek meg
kezeitek!
14 Mert ezt mondja a Seregek URa:
Ahogy elgondoltam, hogy veszedelmet hozok rátok, mikor atyáitok megharagítottak engem, így szól a Seregek
URa, és nem bántam meg:
15 Úgy megtérve elgondoltam, hogy
ezekben a napokban jót tegyek Jeruzsálemmel és Júda házával; ne féljetek!
16 Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki felebarátjával: igazság és békesség törvényét szóljátok kapuitokban.
17 És senki ne gondoljon szívében gonoszt felebarátja ellen; és a hazug esküvést se szeressétek, mert ezek azok
amiket én mind gyűlölök, így szól az
ÚR.
18 Majd szólt hozzám a Seregek URa,
ezt mondva:
19 Ezt mondja a Seregek URa: A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónap böjtje vigasságára, örömére
és kedves ünnepére lesz Júda házának.
Csak szeressétek az igazságot és a békességet.
20 Ezt mondja a Seregek URa: Még
lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok
város lakói.
21 És egyik lakói a másikhoz mennek,
ezt mondva: Menjünk el az ÚR arcának
engesztelésére, és a Seregek URának
keresésére; én is elmegyek!
22 És eljön sok nép és erős nemzet Jeruzsálembe a Seregek URának keresésére, és az ÚR arcának engesztelésére.
23 Ezt mondja a Seregek URa: Ezekben a napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember
ragad egy zsidó férfiba és ragad annak ruhája szélébe, ezt mondva: Hadd
menjünk veletek, mert hallottuk, hogy
veletek van az Isten!

16
Ef 4,25;

17
Zsolt 11,5;
Zak 5,3-4;
Zak 7,10;

23
Ésa
66,18-19;

9

A hívők vigasztalására fenyegeti Isten
népe ellenségeit, nekik pedig oltalmat
ígér a Messiásban, akinek eljöveteléről nagyon nyilvánvalóan prófétál Zakariás.

2
Ezék 28,3;

9
Ésa
62,11-12;
Mt 21,5;

10
Zsolt 2,8;
Mik 5,4-5;

11
Ésa
51,12-14;
Mt 26,28;
1Kor 11,25;
Zsid
9,19-21;

1 Az ÚR igéjének terhe a Kadrák földje ellen, és Damaszkuszon lesz nyugalma; miután az embereknek és Izrael minden nemzetségének szeme az
ÚRhoz fordult.
2 És Hámát is, amely szomszédos vele;
Tírusz és Szidon, noha igen okosak!
3 Erősséget épített magának Tírusz, és
annyi az ezüstje rakáson mint a por, és
az aranya mint az utcák sara.
4 Íme szegénnyé teszi őt az ÚR, és
megrontja hatalmát a tengeren, őt magát pedig tűz emészti meg.
5 Meglátja ezt Askalon és megretten; Gáza is és igen bánkódik; Ekron
is, mert megszégyenült reménységében. Mert kivész a király Gázából, és
Askalon lakatlan marad.
6 Asdódban pedig idegenek laknak, és
a filiszteusok kevélységét elvesztem.
7 Elveszem szájukból az ártatlan vért
és kihúzom utálatosságaikat fogaik
közül, és ami marad Istenünké lesz; és
olyan lesz mint egy fejedelem Júdában,
Ekron pedig mint a jebuzeus.
8 És tábort járok házam körül az ellenség ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és
nem megy át többé rajtuk a sarcoló,
mert most látom szemeimmel népem
nyomorúságát.
9 Örülj nagyon Sion lánya, örvendezz Jeruzsálem lánya! Íme a te Királyod jön hozzád; Ő igaz és szabadító; szegény és szamárháton ülő, azaz
nőstényszamár vemhén.
10 És kivesztem a szekeret Efraimból
és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a
harci íjat is, és békességet hirdet a pogányoknak; és az Ő birodalma tengertől tengerig, és a folyamtól a föld utolsó határáig lesz.
11 Sőt, a veled való szövetség vére által megszabadítottam foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz.
12 Térjetek az erősséghez, reménység foglyai! Ma is azt hirdetem nektek:
kétszeres jótéteménnyel ajándékozlak
meg téged!
13 Mert felvettem magamnak Júdát
mintegy íjat, és megtöltöttem Efraimot;
és felindítottam fiaidat, óh Sion, fiaid
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ellen, óh Görögország, és olyanná tettelek mint az óriás fegyvere.
14 És megjelenik felettük az ÚR, és nyila repül mint a villámlás; az Úr ISTEN
kürtöt fúj, és előjön a déli szelekkel.
15 A Seregek URa megoltalmazza
őket, hogy békességgel egyenek; és letapossák a parittyaköveket, és isznak
és zajongnak mint a bortól, és megtelnek mint a csészék, és mint az oltár
szegletei.
16 És megsegíti őket az ÚR, az ő Istenük azon a napon mint népének nyáját, és mint koronakövek ragyognak
földjén.
17 Óh, milyen nagy az Ő jósága és milyen nagy az Ő szépsége! Megvidámítja a gabona az ifjakat, és a bor a lányokat.

14
Náh 2,4;

10

Először feddi a népet, hogy nem várják Istentől és nem kérik tőle amit
kész volna adni, hanem inkább idegen bálványokhoz sietnek. Azután vigasztalja
őket Isten gondviselésével.
1 Kérjetek esőt az ÚRtól alkalmas időben, és az ÚR felhőt szerez, és záporesőt ad nektek, és füvet a mezőn mindenkinek.
2 Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak és hazug álmokat beszélnek, hiábavalósággal vigasztalnak; azért elszélednek mint a juhok, bizonyságot téve
arról, hogy nem volt pásztoruk.
3 Haragra gerjedtem a pásztorok ellen,
és meglátogatom a bakokat. Bizony
meglátogatja a Seregek URa az Ő nyáját, Júda házát, és olyanokká teszi őket,
amilyen a harcra felékesített ló.
4 Közülük támad a szeglet, közülük a
szeg, közülük a harci íj, közülük minden sarcoló.
5 És olyanok lesznek mint az óriások,
akik a harcban tapossák ellenségüket
mint az utcák sarát, és harcolnak, mert
velük van az ÚR, és megszégyenítik a
lovon ülőket.
6 És megerősítem Júda házát, és József
házát megsegítem, és visszahozom
őket, mert könyörültem rajtuk, és olyanokká lesznek mintha el sem vetettem
volna őket, mert én vagyok URuk Istenük, és meghallgatom őket.
7 Efraim is olyan lesz mint az óriá897

1
Zsolt
68,10;
Ésa 43,19;
2
Préd 5,7;
Jer 10,8-9;

6
Ezék
37,16-22;
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12
Mik 4,5;

sok, és szívük örvendezik majd mint
akik bortól megittasodtak, és látják fiaik és örvendeznek; örvendezik szívük
az ÚRban.
8 Süvöltök nekik és egybegyűjtöm
őket, mert megszabadítom őket, és
megsokasulnak mint ahogy azelőtt
megsokasultak.
9 És elszélesztem őket a népek között,
és a messze lévő földeken megemlékeznek rólam, és fiaikkal együtt élnek,
és hazatérnek hozzám.
10 Mert visszahozom őket Egyiptom
földjéről, Asszíriából is összegyűjtöm
őket, és behozom őket Gileád és Libanon földjére, és elég sem lesz nekik.
11 És átvonul a tengeren az ostor, és
megveri a tenger hullámait, és kiszárad minden folyó mélysége, letörik
Asszíria kevélységét, és Egyiptom ereje eltávozik.
12 És megerősítem őket az ÚRban, és
az Ő nevében járnak; így szól az ÚR.

11

Ebben a részben a próféta jövendőt
mond Júda országának romlásáról,
és abban a főrendek veszedelméről, merthogy Isten sok jótéteménnyel volt hozzájuk, és szépen tartotta azokat, akiket a
pásztorok semmi jóval nem támogattak.
De jótéteményeit nem tudták megbecsülni. Utoljára, azzal fenyegeti őket, hogy hitvány pásztorokra bízza őket.

5
Jn 16,2;

földjüket, és nem szabadítom ki őket
kezükből!
7 Azért én vettem gondjaimba a leölésre szánt juhokat, azaz a nép szegényeit, és választottam magamnak két pálcát, az egyiket szépségnek neveztem, a
másikat egyességnek neveztem; így legeltettem a juhokat.
8 És három pásztort vertem el egy hónap alatt, mert elkeseredett a lelkem
miattuk, és az ő lelkük is megutált engem.
9 És mondtam: Nem őrizlek titeket,
haljon meg a halálra való, és vágják ki
a kivágni valót, a megmaradtak pedig
egyék meg egymás húsát.
10 És vettem egyik pálcámat, a szépséget, és eltörtem azt, hogy felbontsam a
szövetségemet, amelyet minden néppel kötöttem.
11 És felbomlott az azon a napon, és
így tudták meg a nyáj szegényei, akik
ragaszkodtak hozzám, hogy az ÚR
dolga ez.
12 És mondtam nekik: Ha jónak tetszik
nektek, adjátok meg a béremet; ha pedig nem: hagyjatok békét neki! És harminc ezüstpénzt fizettek béremül.
13 És mondta nekem az ÚR: Vesd a fazekas elé e nagy bért, amelyre engem
becsültek: és vettem a harminc ezüstpénzt, és azt az ÚR házában a fazekas
elé vetettem.
14 Majd eltörtem a másik pálcámat is,
az egyességet, hogy felbontsam a testvérséget Júda és Izrael között.
15 És mondta nekem az ÚR: Most már
szerezz magadnak bolond pásztornak
való szerszámot.
16 Mert íme pásztort állítok ezen a földön, aki az elveszetteket meg nem keresi, a gyöngével nem törődik, a megtépettet meg nem gyógyítja, a jó karban lévőt nem táplálja, kövérjei húsát
megeszi, és körmeiket széttördeli.
17 Jaj a mihaszna pásztornak, aki elhagyja a nyájat! Fegyver annak karjára
és jobb szemére. Karja szárazra szárad
és jobb szeme sötétre sötétedik.

1 Nyisd meg kapuidat, óh Libanon,
hogy tűz eméssze cédrusaidat!
2 Jajgass te jegenyefa, mert elesett a
cédrus, mert a fő népek elhullottak; ordítsatok Básán tölgyei, mert levágták
az erős erdőt.
3 Hangzik a pásztorok jaja, mert elpusztult az ő büszkeségük! Hangzik
az oroszlán ordítása, mert elpusztult
Jordán kevélysége!
4 Ezt mondja URam Istenem: Legeltesd a leölésre szánt juhokat,
5 Amelyeket leölnek tulajdonosaik
anélkül, hogy bűnnek tartanák, eladóik pedig ezt mondják: Áldott az ÚR,
mert meggazdagodtam! és pásztoraik
A próféta Isten nevében ígéri az
sem kímélik őket.
egyház oltalmazását ellenségei el6 Bizony nem kímélem többé e föld lakosait, ezt mondja az ÚR; hanem oda- len. Azután ígéri Isten belső kegyelmét is,
adok minden embert felebarátja ke- tudniillik a Szent Szellemet, akinek tanítázébe és királya kezébe, és megrontják sa által megismerik a bűnöket, és Istenhez
térnek, nagyon megsiratva bűneiket, hogy

12
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7
Ezék 34,23;

9
Jer 15,2-3;

10
Mt 21,41;
ApCsel
13,46;

12
Mt 26,15;
Mt 27,9;

16
Ezék
34,3-4;

17
Jer 23,1;
Ezék 34,2;
Jn 10,12;
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1
Préd 12,9;

3
Ésa 8,15;

10
Ezék 39,29;
Jóel 2,28;
Jn 19,37;
Jel 1,17;

11
2Kir 23,29;
2Krón
35,22;
2Krón
35,24;

el ne vesszenek, hanem vegyék bűneik bo- nak nemzetsége, feleségeik is külön;
csánatát.
külön a Nátán házának nemzetsége, és
feleségeik is külön;
1 Az ÚR igéjének terhe Izrael ellen. Így 13 Külön a Lévi házának nemzetsége,
szól az ÚR, aki az egeket kiterjesztette, és feleségeik is külön; külön a Sémei
a földet fundálta, és az ember keblébe nemzetsége, feleségeik is külön.
14 A többi nemzetségek mind; nemzetszellemet alkotott:
2 Íme, részegítő pohárrá teszem Jeru- ségek és nemzetségek külön, feleségezsálemet minden körülötte való nép- ik is külön.
nek; mind aki Júda, mind aki JeruzsáVigasztalja a népet bűneik lemosálem ellensége lesz.
sával, és közülük a bálványok és a
3 És azon a napon nehéz kővé teszem
Jeruzsálemet minden népnek; mind hamis próféták kiirtásával. Másfelől jövenmegszakad bele aki emelni akarja azt, dőt mond az egyház nyomorúságáról.
noha összegyűlik ellene a föld minden
pogánya.
1 Azon a napon kútfő fakad a Dávid há4 Azon a napon, így szól az ÚR, meg- zának és Jeruzsálem lakosainak bűnükverek minden lovat rettegéssel, lovag- ből való tisztulására és mosakodására.
ját pedig őrültséggel; de Júda házát 2 És azon a napon lesz, így szól a Senyitott szemmel nézem, a népek min- regek URa: Kivesztem a bálványok neden lovát pedig vaksággal verem meg. veit erről a földről, és emlegetni sem
5 És azt mondják szívükben Júda feje- fogják többé; sőt a hamis prófétákat és
delmei és Jeruzsálem lakói: A mi erős- a fertelmes szellemet is kiszaggatom
ségünk a Seregek URában; az ő Iste- erről a földről.
nükben van.
3 És úgy lesz, hogy ha prófétálni fog
6 Azon a napon olyanokká teszem még valaki, azt mondja annak apja és
Júda fejedelmeit, mint amilyen a tüzes anyja, a szülei: Ne élj, mert hazugságot
serpenyő a fák közt, és amilyen a tü- szóltál az ÚR nevében! És átveri őt az
zes fáklya a kévék közt: megemészte- apja és anyja, a szülei: mert prófétál.
nek jobb és bal felől minden körülöt- 4 És azon a napon megszégyenülnek
tük lévő népet; de Jeruzsálem továbbra a próféták, mindegyik a látása miatt,
is a helyén marad Jeruzsálemben!
prófétálásuk közben, és nem öltöznek
7 És megoltalmazza az ÚR Júda sát- szőrös ruhába, hogy hazudjanak.
rait mint azelőtt, azért nem dicseked- 5 Hanem ezt mondják: Nem vagyok
het Dávid házának ékessége, és Jeru- én próféta, szántóvető ember vagyok,
zsálem lakosának ékessége Júda ellen. sőt az emberek engem gyermekségem8 Azon a napon oltalma lesz az ÚR Je- től fogva barompásztorságra neveltek.
ruzsálem lakosának, és azon a napon 6 És ha mondja neki valaki: Micsoda
olyan lesz köztük a legalábbvaló mint ütések ezek a kezeiden? azt mondja:
Dávid, Dávid háza pedig mint az an- Amiket barátaim házában ütöttek rajgyalok, mint az ÚR Angyala előttük.
tam.
9 És azon a napon kész leszek elvesz- 7 Fegyver, ébredj fel az én pásztorom
teni minden pogányt, akik Jeruzsálem- ellen és a férfi ellen, aki társam! így
re támadnak;
szól a Seregek URa. Verd meg a pász10 A Dávid házára és Jeruzsálem lako- tort és elszélednek a juhok, én pedig
saira pedig kiöntöm a kegyelemnek és kezem a kicsinyekre fordítom.
könyörületességnek szellemét, és rám 8 És az egész földön lesz, így szól az
tekintenek, akit átszegeztek, és siratják ÚR: két részt kivágnak azon és meghal,
Őt, ahogy siratják az egyetlen fiút, és de a harmadik megmarad rajta.
keseregnek utána, ahogy keseregnek 9 És átviszem a harmadrészt a tűzön,
az elsőszülött után.
és megtisztítom őket, ahogy az ezüstöt
11 Azon a napon nagy siralom lesz Jeru- tisztítják és megpróbálom őket, ahogy
zsálemben, amilyen a hadadrimmoni az aranyat próbálják; segítségül hívsiralom volt a Megiddo völgyében.
ja nevemet és én felelni fogok neki;
12 És sír a föld: nemzetségek és nem- ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt
zetségek külön; külön a Dávid házá- mondja: Az ÚR az én Istenem!
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2
Zsolt 16,4;

3
5Móz
18,20;

7
Mt 26,31;
Mrk 14,27;

9
Zsolt
50,15;
Zsolt 91,15;
Zsolt
144,15;
Jn 20,28;
1Pét 1,6-7;

Zakariás 14.

14

Jövendőt mond Zakariás az egyház
elkövetkező háborúságáról. De másrészről vigasztalja őket Isten gondviselésével és ellenségeik megbüntetésével. Prófétál a pogány nép elhívása felől is.

2
Ésa 13,16;

3
2Móz
14,19-27;
Ésa 42,13;

5
Ámós 1,1;

7
Ésa 30,26;
Jel 21,25;
8
Ezék 47,1;
Jóel 3,18;
Jel 22,1;

1 Íme eljön az ÚR napja, és prédádat
felosztják benned.
2 Mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, és megszállják a
várost, és kirabolják a házakat, megszeplősítik az asszonyokat; és a város
fele számkivetésbe megy, de a nép maradékát nem gyomlálják ki a városból.
3 Mert kitámad az ÚR, és harcol azok
ellen a népek ellen, ahogy azon a napon harcolt, a harc napján.
4 És azon a napon az Olajfák hegyére
veti lábait, amely napkelet felől szemben van Jeruzsálemmel, és az Olajfák
hegye középen kettéválik, kelet felé és
nyugat felé, igen nagy völggyé, és a
hegy fele észak felé, fele pedig dél felé
szakad.
5 És a kettészakadt hegy völgyébe futtok, mert a hegyek völgye Azálig nyúlik, és úgy futtok, ahogy a földindulás
elől futottatok Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön URam
Istenem, és vele minden szent.
6 És azon a napon nem lesz világos és
állandó nap.
7 De lesz egy nap, amelyet az ÚR tud,
hogy sem nap, sem éjszaka nem lesz, és
világosság lesz az este idején.
8 És azon a napon lesz, hogy élő vizek
jönnek ki Jeruzsálemből, fele részük a
napkeleti tenger felé, fele részük pedig
a nyugati tenger felé, és nyárban és télben is úgy lesz.
9 És az ÚR lesz az egész föld királya,
azon a napon egy ÚR lesz, és a neve
is egy.
10 Az egész föld síksággá változik
Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé, és felmagasztalják és a maga helyén marad a Benjámin kapujától, az első kapu helyéig, a
szegletkapuig, és a Hananéel tornyától
a király préséig.
11 És lakni fognak benne, és el nem
vész többé, és biztonságban laknak Jeruzsálemben.

900

12 És ez lesz a csapás, amellyel megcsapkod az ÚR minden népet, amelyik Jeruzsálem ellen gyülekezik: Megrohad a húsuk mikor lábaikon állnak,
szemeik is megrohadnak gödreikben,
nyelvük is megrohad szájukban.
13 És azon a napon lesz, hogy az ÚR
nagy háborúságot támaszt közöttük,
úgy hogy ki-ki a maga társa kezét ragadja meg, és a maga társa keze ellen
emeli fel kezét.
14 Sőt még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen, és összegyűjtik a köröskörül lakó népek minden gazdagságát:
aranyat, ezüstöt és igen sok ruhát.
15 És éppen olyan csapás lesz a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon
és mindenféle barmokon, amelyek ebben a táborban lesznek, amilyen ez a
csapás.
16 És lesz, hogy akik megmaradnak
mindazok közül a népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek: esztendőről esztendőre mind felmennek,
hogy hódoljanak a királynak, a Seregek URának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét.
17 És az lesz, hogy aki nem megy fel
a föld háznépei közül Jeruzsálembe,
hogy hódoljon a Királynak, a Seregek
URának: azokra nem lesz eső.
18 És ha nem megy fel, és nem jelenik meg az Egyiptom háza népe, rájuk
sem lesz; de ez lesz az a csapás, amel�lyel megcsapkodja az ÚR a népeket,
akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
19 Ez lesz Egyiptom büntetése, és
mindazoknak a népeknek a büntetése,
akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.
20 Azon a napon a lovak csengettyűin
is ez lesz: Az ÚRnak szentelt. És a fazekak az ÚR házában olyanokká lesznek, mint az oltár előtt lévő medencék.
21 És Jeruzsálemben és Júdában minden fazekat a Seregek URának szentelnek, és eljönnek mind akik áldozni akarnak, és választanak közülük
és főznek azokban; és nem lesz többé
kananeus a Seregek URának házában
ezen a napon.

12
Zsolt
110,5-6;
Ezék
39,17-20;
Jel
19,17-21

16
5Móz
16,13;
Ésa 66,23;

21
Ésa 35,8;
Jóel 3,17;
Jel 21,27;
Jel 22,15;

Malakiás 1. 2.

MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Mivel Isten népe, miután a hetven évig tartó babiloni fogságból hazatért, a templomot és
a várost felépítette, az azelőtti gonosz életüket folytatták és semmi változás nem történt,
hiába ostoroztattak meg nagy fogsággal. Ezért az Isten a próféta által panaszkodik hálátlanságuk miatt, és a sok gonoszságukat felsorolja, mind a papok gonoszságával együtt,
akiknek az istentiszteletekre igen kevés gondjuk volt, és gonosz példájukkal a közösséget
is megbotránkoztatták. Inti őket a megtérésre, mind ígéretekkel, mind fenyegetésekkel.

1

Először Isten a próféta által a szemükre hányja, hogy népét milyen sok jótéteménnyel gondozta. Azután panaszkodik
hálátlanságaik miatt, mert nem tisztelik
Őt úgy, ahogy kellene.

2
1Móz
25,23;
Róm 9,13;

3
Ezék 25,13;

6
Ésa 1,2-3;

1 Az ÚR igéjének terhe Izrael ellen,
Malakiás által.
2 Szerettelek titeket, azt mondja az ÚR,
és azt mondjátok: Miben szerettél minket? Vajon nem atyjafia volt Ézsau Jákobnak? azt mondja az ÚR: Jákobot
pedig szerettem;
3 Ézsaut pedig gyűlöltem, és hegyeit pusztává tettem és örökségét sárkányok barlangjává.
4 Ha azt mondja Edom: Elfogyatkoztunk; de térjünk vissza és építsük fel a
romladékokat: ezt mondja a Seregek
URa: Ők építenek, de én elrontom, és
elnevezik őket istentelenség határának
és olyan népnek, amelyre örökké haragszik az ÚR.
5 És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok: Felmagasztalta magát az ÚR az Izrael határában.
6 A fiú tiszteli atyját, a szolga is az
urát. És ha én atya vagyok, hol az én
tisztességem? És ha én úr vagyok, hol
az én félelmem? azt mondja nektek a
Seregek URa; ti papok, akik utáljátok a
nevemet, és ezt mondjátok: Mivel utáljuk a nevedet?
7 Megfertőzött kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok: Mivel fertőztünk meg téged? Azzal, mikor azt gondoljátok, hogy az ÚR asztala utálatos.
8 Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem
gonosz-e az? vagy ha sántát hoztok és
bénát: nem gonosz az? Vidd csak azt
a fejedelmednek: vajon jó néven veszi-e, vagy jó szemmel néz-e téged? azt
mondja a Seregek URa.
9 Most azért engeszteljétek meg az
Erős Isten arcát, hogy könyörüljön raj-

tunk. Mivel ezt műveltétek, vajon tekint-e valamelyikőtökre? azt mondja a
Seregek URa.
10 Kicsoda az közületek, aki ingyen bezárná az ajtót? Vagy az oltáromon ingyen áldoztok? Nem kedvellek benneteket, azt mondja a Seregek URa; az áldozatot sem kedvelem a kezetekből!
11 Hiszen napkelettől fogva napnyugatig nagy az én nevem a pogányok
közt, és minden helyen jóillattal áldoznak az én nevemnek és tiszta áldozattal, mert nagy az én nevem a pogányok közt! azt mondja a Seregek URa.
12 Ti pedig megfertőzitek azt, mikor
azt mondjátok: Az ÚR asztala megfertőztetett, és annak jövedelme utálatos
eledel.
13 És azt mondjátok: Íme, micsoda fáradság! és sóhajtotok az áldozat mellett;
azt mondja a Seregek URa: pedig a
szétszaggatottat hozzátok, meg a sántát és betegest, ételáldozatot is hoztok,
de hát kedves-e az a ti kezetekből? azt
mondja az ÚR.
14 Átkozott az álnok, aki mikor juhai
közt hím bárány van, és fogadást is
tesz: mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak; mert nagy Király vagyok én, azt
mondja a Seregek URa, és rettenetes az
én nevem a pogányok közt!

10
Ésa 1,11;
Jer 6,20;
Ámós
5,21-22;
11
Zsolt
113,3;
Zsolt
114,2;

14
3Móz
22,19;
Préd 5,6;

2

Feddi a próféta a papokat, hogy tisztségükben nem igazán járnak el, és a
régi ároni papságtól igencsak eltávoztak,
és hozzájuk képest a nép is gonosz. Feddi
továbbá azért is, mert nem elégedtek meg
egy feleséggel, és így az Isten törvénye ellen többet vétettek.
1 Most azért nektek szól ez a parancsolat, ti papok!
2 Ha nem engedelmeskedtek, és ha
szívetek szerint nem adtok dicsőséget a nevemnek, azt mondja a Seregek
901

2
3Móz
26,14;
5Móz
28,15;
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7
3Móz
10,11;
Agg 1,13;

10
Ef 4,6;

13
Ámós 5,21;

14
Péld 2,17;
15
1Móz
2,24-25;
Ésa 51,2;
Ezék 33,24;

URa: átkot bocsátok rátok, és elátkozom áldásotokat; sőt meg is átkoztam
azokat, mert nem veszitek szívetekre!
3 Íme én megrontom vetni való magotokat, és ganéjt szórok arcotokba, az
ünneplésetek ganéját, és azzal hordanak ki titeket.
4 És megtudjátok, hogy én adtam nektek ezt a parancsolatot, hogy szövetségem legyen Lévivel, azt mondja a Seregek URa.
5 Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége, és az én félelmemről való törvényt adtam neki, és félt
engem, és megalázta magát az én nevem előtt.
6 Igazság törvénye volt a szájában, és
nem találtatott álnokság ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem,
és sokakat megtérített az álnokságból.
7 Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és tőle kérdeznek törvényt,
mert ő a Seregek URának követe.
8 De ti elhajoltatok erről az útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvényben, felbontottátok Lévi szövetségét,
azt mondja a Seregek URa.
9 Azért én is szidalmasakká tettelek
titeket, és utálatosakká az egész nép
előtt, amiatt hogy nem tartottátok meg
az én utamat, hanem felemeltétek arcotokat a törvény ellen.
10 Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e
minket? Miért csalja hát ki-ki felebarátját, megfertőzve atyáink szövetségét?
11 Hitetlenül cselekedett Júda, és utálatosság támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megfertőzte Júda az ÚR
szentségét, hogy szerette és feleségül
vette magának az idegen isten lányát.
12 Elveszt az ÚR mindenkit aki ezt cselekszi, mind aki indítója, mind aki cselekvője, a Jákob sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek URának.
13 És ezt is cselekedtétek, hogy betöltitek az ÚR oltárát könnyhullatással, sírással és kesergéssel annyira, hogy ne
tekintsen többé az ételáldozatra, és ne
fogadja el a jó akaratot kezetekből.
14 És azt mondjátok: Miért? Azért,
mert az ÚR tett bizonyságot közted és
ifjúságod felesége közt, akit megcsaltál, holott társad ő és szövetséges feleséged!
15 Mert nem eggyé tette-e a férfit és az
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asszonyt, holott minden az Ő hatalmában van aminek szelleme van? És miért eggyé? Hogy általuk szaporodjon
az Isten magja. Őrizzétek meg azért
szellemeteket, és ifjúságotok felesége
ellen ne vétkezzetek!
16 Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt
mondja az ÚR, Izrael Istene, de úgy fedezi kegyetlenségét, mint egy palásttal,
azt mondja a Seregek URa, azért őrizzétek meg szellemeteket és csaló módon ne cselekedjetek!
17 Elfárasztottátok az URat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az ÚR szemeiben, és Ő gyönyörködik azokban;
vagy: Hol van az ítélet Istene?

16
Mt 19,8-9;

3

Az istenteleneknek az előző részben
való zúgolódásai ellen ígéri Isten, hogy
elküldi Keresztelő Jánost és a Messiást,
aki a hívőket megtisztítja, és a hitetleneket
megbünteti. Azután megtérésre inti őket,
és a szemükre hányja bűneiket. Az istenfélőknek minden jót ígér.

1 Íme elküldöm az én követemet, és
megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az Úr az Ő templomába, akit
kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok; íme eljön, azt mondja a Seregek URa.
2 De kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg
az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő
mint a tisztító tűz, mint a ruhamosók
fehérítő lúgja!
3 És ül mint ötvös vagy ezüsttisztító, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket mint az aranyat és ezüstöt; és igazság áldozatával áldoznak az
ÚRnak.
4 És kedves lesz az ÚRnak a Júda és Jeruzsálem áldozata, mint a régi napokban és a régi esztendőkben.
5 Mert ítéletre indulok hozzátok, és
gyors tanú leszek a szemfényvesztők
ellen, a paráznák és hamisan esküvők
ellen, és azok ellen akik megrövidítik
a munkás bérét, az özvegyet és árvát,
és akik nyomorgatják az idegent, és
nem félnek engem, azt mondja a Seregek URa.
6 Mert én, az ÚR, meg nem változom,
ti pedig Jákob fiai, nem enyésztek el!

1
Mt 11,10;
Mrk 1,2;
Lk 1,76;
Lk 7,27;

2
Ámós 5,18;
Mt 3,12-13;

4
Róm
12,1-2;
5
2Móz 20,7;
2Móz
22,22;
5Móz 24,17;
Ámós 2,7;
6
Zsolt
33,11;
Péld 19,21;
Ésa
14,26-27;
Ésa 25,9;
Ésa 46,10;
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7
Ezék
18,30-32;
Zak 1,3;

8
Neh 13,10;
Péld 3,9;

12
Ésa 62,2-4;
13
Jób
21,14-15;
14
Jer
44,17-18;

7 Atyáitok idejétől fogva eltávoztatok
parancsolataimtól és nem tartottátok
meg azokat. Térjetek hozzám, és én is
hozzátok térek, azt mondja a Seregek
URa. De azt mondtátok: Miben térjünk
meg?
8 Vajon megfoszthatja-e az ember az
Istent? ti mégis megfosztottatok engem. És azt mondjátok: Mivel fosztottunk meg téged? A tizeddel és az áldoznivalóval.
9 Átokkal vagytok elátkozva, mivel fejenként megfosztottatok engem!
10 Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az
én házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregek URa; ha
meg nem nyitom nektek az egek csatornáit, és ha áldást nem árasztok rátok annyira, hogy ne találhassatok helyet a vagyonnak.
11 És megdorgálom értetek a kártevőt,
és nem veszti el földetek a gyümölcsét,
és a szőlőtök nem lesz meddő a mezőn, azt mondja a Seregek URa.
12 És boldognak mondanak titeket a
nemzetek mind, mert kívánatos földdé lesztek, azt mondja a Seregek URa.
13 Elhatalmasodtak ellenem a beszédeitek, azt mondja az ÚR, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened?
14 Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten
szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan
járunk a Seregek URa előtt?
15 Sőt inkább boldognak mondják a
kevélyeket, mert gyarapodtak akik gonoszságot cselekszenek, és megszabadulnak, akik kísértik az Istent!
16 Akkor szóltak akik félik az URat,
és az ÚR pedig figyelt és hallgatott, és
megírták előtte az emlékezet könyvét
azokért akik félik az URat, és becsülik
az Ő nevét.

17 És azon a napon, azt mondja a Seregek URa, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik,
ahogyan ki-ki kedvez a maga fiának,
aki engedelmes neki.
18 Akkor megtérve meglátjátok, hogy
különbség van az igaz és az istentelen
között, aközött aki szolgál Istennek és
aki nem szolgál neki.

18
Ezék 9,4-8;

4

Ebben a részben szól a Messiás eljövetelének napjáról, amely a hívők és hitetlenek között különbséget tesz, ahogyan az
előző részben mondta. Szól Keresztelő Jánosról is. De mielőtt eljön Keresztelő János
és a Messiás, inti őket, hogy emlékezzenek
meg Mózesről.

1 Mert íme eljön a nap, lángoló mint
a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő mint
a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregek URa,
amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem
ágat.
2 És feltámad nektek, akik félitek a nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz szárnyai alatt, és kimentek és
megszaporodtok mint a hizlalt tulkok.
3 És széttapossátok az istenteleneket, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregek URa.
4 Emlékezzetek meg Mózesnek, az én
szolgámnak törvényéről, amelyet a
Hóreben adtam általa az egész Izraelnek, végzéseimet és ítéleteimet.
5 Íme, elküldöm nektek Illés prófétát,
mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes
napja.
6 És az atyák szívét a fiakhoz fordítja,
a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy
el ne jöjjek és meg ne verjem átokkal
ezt a földet.
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