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E S Z T E E

1. RÉSZ.

Assvérus Király megveti Királyne'asszonyt Vástit.

Vala Assvérus idejében, (ez az Assvérus

a ki uralkodik vala Indiától fogva Sze-

recsenarszágig száz és huszonhét tarto-

mányokon.)

2. A napokon, mikor Assvérus Király

ülne az birodalmának királyiszékiben,

melly vala Súsánban a Király lak-

helyén :

3. Birodalmának harmadik esztendejé-

ben lakodalmat szerze minden Fejedel-

meinek, és szolgáinak : Persiának pedig,

és Médiának Hatalmasai, Femberei és

a tartományoknak Fejedelmei eltte

valának.

4. Ö pedig mutogatja vala az országa

dicsségének gazdagságait, és az nagy

méltóságának tisztességét sok napokon,

tudniillik ^7Á7. nyolczvan napokon.

5. És mikor elmultak volna azok a na-

pok, tn a Király az egész népnek, ki

Susánban a Király lakhelyén találtatik

vala, kicsinytl fogva nagyig, hét nap

lakodalmat, a Király palotája kertének

pitvarában.

6. Fejér, zöld és hiáczintusszíníí veres

Hrj9^íoA: függenek vala bíborból és bár-

sonyból csinált köteleken, ezüst kariká-

kon, és márványkbl csinált oszlopokon

:

arany és euist ágyak valának renddel

vettetve^ a veres bársonyszín piros már-

ványkbl rakatott pádimentomon.

7. Isznak vala pedig arany poharakból,

és különb-különbféle poharakból, és a

f bor bven vala a Királynak* méltó-

sága szerint. * vers i.

8. Az italban való törvények pedig e

vala, hogy senki senkit ne kénszerítene :

mert így hagyta vala a Király az háza

Gondviselinek, hogy kinek-kinek mind
akaratja szerint cselekednének.

9. Vásti Királynéasszony is lakodalmat

szerze az asszonynépeknek az Assvérus

Király királyi házában.

10. Hetedik napon, mikor a bortól,

megvídámult volna a Királynak szíve,

parancsoláMéhumánnak,Biztának : Hár-

bonának, és Bigtának, és Abagtárnak,

Zetárnak és Karkásnak, az hét Hop-

KÖNYVE.
mesterinek, kik szolgálnak vala Assvérus

Király eltt,

11. Hogy a Királynéasszonyt Vástit

hoznák a Király eleibe az ország ko-

ronájában, hogy megmutatná a népek-

nek és a Fejedelmeknek az szépségét

;

mert szép ábrázatú vala.

12. Es nem akara a Királynéasszony

Vásti menni a Királynak parancsolatjára,

miként az Hopmesterinek parancsolt

vala: kin igen megharagvék a Király

és az 0 haragja felgerjede benne.

13. Es monda a Király a bölcseknek

és tudósoknak, kik elmúlt idket tudnak

vala : (mert illyen szokása vala a Ki-

rálynak, hogy valaminek kellene lenni

^

minden törvény és ítélet tudóknak ta-

nácsokra bocsátaná.

14. Legközelebb való tanácsosai pedig

valának Karséna, Sétár, Admata, Társis,

Mérés, Marséna, Mémukán, Persiának és

Médiának hét* Fejedelmei, kik szüntelen

a Király eltt valának, kik fok valának

az országban.) * Esd. ?, u.

15. Törvény szerint mit kellene cse-

lekedni Vásti Királynéasszony fell

;

mivelhogy nem fogadta volna Assvérus

Királynak a Hopmesterek által izent

beszédét.

16. És monda Mémukán a Király eltt,

és a Fejedelmek eltt : Nem csak a

Király ellen vétkezett Vásti Királynéasz-

szony, hanem minden Fejedelmek ellen,

és minden népek ellen, valakik vannak

Assvérus Királynak minden * tartomá-

nyiban ;
* vers 1.

17. Mert kihirdettetik a Királynéasz-

szonynak cselekedete minden asszony-

népek között, és Uszeuy hogy megutálják

az férjeket szemek eltt, mikor azt

mondják : Assvérus Király parancsolta

vala, hogy Vásti Királynéasszonytbévin-

nék hozzá, és nem ment.

18. És az napon Persiának és Médiá-

nak Fejedelem asszonyai^ kik hallándják

aKirálynéasszonynakcselekedeteit,ezent

fogják mondani a Király minden Fe-

jedelminek: és elég nagy utálat esik a

férjfiakon, és azoktól harag lészen fele-

ségek ellen.

1 9. Ha azért a Királynak tetszik, mond-
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joli királyi szentencziát, és írattassák a

Persiai és Médiai törvények közzé, mely-

lyet senki fel ^ ne bontson: hogy soha

többé nem jö VástiAssvérus király eleibe,

és hogy az ö országát adja a Király

olly házak társának, ki jobb legyen

nálánál. * ^^sz s, s. Dán. 6, s. 12. 15.

20. És meghallják a Király cselekede-

tét, mellyet cselekedik az 0 egész orszá-

gában, melly igen nagy és minden asz-

szonyok tisztességet tésznek az

férjeknek, mind nagynak, mind kicsiny-

nek.

21. És tetszék e tanács a Királynak

és a Fejedelmeknek : és a Király a

Mémukán beszéde szerint cselekedék.

22. És leveleket külde a Királynak

minden tartományiba, tartományról tar-

tományra, annak szokott írása szerint,

és minden nemzetnek, annak nyelve sze-

rint
;
hogy minden férjíiú uralkodnék az

ö házában, és beszélené meg kiJd az

nemzetségének nyelvén.

2. RÉSZ.

Eszter Királynéasszonnyá tétetik ; Márdokeus hívsége a

Királyhoz.

Ezek után, hogy megsznt volna Ass-

vérus Királynak haragja, megemléke-
zék Vástiról, és arról a mit cselekedett

vala, és arról, amit végeztek volna felle.

2. És mondának a Király szolgái, kik

néki udvarlanak vala : Keressenek a Ki-

rálynak szép ábrázatú szz leányokat.

3. És szerezzen a Király Tiszttartókat

az Ö országának minden tartományiba,

kik minden szép ábrázatú szz leányokat

gyjtsenek a Király lakhelyére Súsánba
az asszonyok házába, Hégaiuak a Király

Hopmesterének, az asszonyok rizjének
kezébe, és adjon leányi ékességeket

reájok.

4. És az a leány, a ki tetszik a Király

szemének, uralkodjék Vásti helyében.

E dolog teszék a Királynak és úgy cse-

lekedék.

5. Vala egy Zsidó férjfiú Súsánban a

Király lakhelyén , kinek neve Márdokeus
vala Jáirnak fija, ki Semei fija, ki Kis
fija vala, Benjámin nemzetségébl.

6. Ki Jérusálembl fogva vitetett vala

a fogolynéppel, melly elvitetett vala

Jékoniással * a Júda Királyával együtt,

kit rabságba vitt vala a Babilóniai Na-
bukodonozor Király. * 2 sir. 24, u. 15.

:

• 7. E Márdokeus tartja vala pedig Ha-
dassát (kit más névvel Eszternek hívnak

vala) az attya báttyának leányát :

mert sem attya, sem annya nem vala

néki és az igen szép leány vala, és szép

ábrázatú, kit mikor megholt volna az

attya és annya, Márdokeus leánya gya-

nánt magához fogada.

8. Ln pedig mikor a Király paran-

csolatja és végezése kihirhedett volna, és

nagy sok leányok gyjtetnének a Király

lakhelyébe Súsánba, Hégainak keze alá

:

Akkor felviteték Eszter is a Király há-

zába, Hégainak az asszonyok rizjének
keze alá.

9. És tetszék az a leány néki és ked-

ves vala nála : annakokáért siete néki

tiszta ruhát adni, és az táplálására

való részét kiadni: és hét tisztes szol-

gálóleányokat ada néki a Király házából

és vivé tet és az szolgálóleányit az

asszonyoknak legjobb házokba.

10. Meg nem mondá Eszter az nem-
zetségét, sem attyafiait : Mert Márdokeus
meghagyta vala néki hogy meg ne mon-
daná.

11. Minden nap pedig Márdokeus jár

valaaz asszonyok házoknak pitvara eltt,

hogy megtudná mint volna Eszter, és

mint lenne dolga.

12. Mikor pedig eljött volna az id,
hogy minden leányok bémennének Ass-

vérus Királyhoz, mikor tudniillik az

asszonyoknak törvények szerint bétöltek

volna a tizenkét hónapok: (mert úgy
telnek vala bé az megtisztulásoknak

napjai, hat hónapon mirtus olajjal, és hat

hónapon drága kenetekkel kenettetnek

vala^ és ollyakkal, mellyek után az asz-

szonyok megszépülnek.)

13. És e képen megyén vala a leányzó

a Királyhoz, és valamit kiván vala maga
ékesitésére megadják néki, hogy azzal

menne az asszonyoknak házokból mind
a Király házáig.

14. Estve megyén vala bé a leányzó,

és reggel visszamegyen vala az asszo-

nyoknak második házokba, Sahásgáz

Hopmesternek, a Király hálótársai riz-
jének keze alá: Nem megyén vala külön-

ben a Királyhoz, hanem csak mikor a

Király kívánná tet, és nevén hívnák.

15. Mikor azért eljött volna Eszternek

a Márdokeus attya báttyának az Abi-

hail leányának ideje, (kit leánya gya-
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nánt fogadott vala,) hogy bemenne a

Királyhoz, nem kerese semmit, melly

szép lehetne, hanem a mit Hégai a Ki-

rály Hopmestere, az asszonyok rizje
néki mondott vala : és Eszter mindenek-

nek szemei eltt, kik látják vala tet
kedves vala.

16. És felviteték Eszter Assvérus Ki-

rályhoz, az országának házába, a ti-

zedik hónapon, (ez a Tébet nev hó) az

országának hetedik esztendejében.

17. És a Király Esztert minden asz-

szonyoknál inkább szerété, és minden

szüzeknél kedvesb vala és kellemetesb

eltte, és az országnak koronáját fejébe

tevé, és tet Királynéasszonnyá tevé

Vásti * helyébe. * rész i, ii. 12.

18. Tn annakfelette a Király nagy

lakodalmat * minden Fejedelminek

és szolgáinak, tudniillik Eszternek lako-

dalmat ; és a tartományoknak adóját

megkissebbíté, és ajándékokat osztogata

királyi méltósága szerint. * rész 1, 3.

19. És mikor egybegyjtetnének má-
sodszor a szíízek, Márdokeus ül vala a

Király^ kapujában.

20. És Eszter sem attyafiait, sem nem-
zetségét nem mondja vala meg, miké-

penMárdokeus megparancsolta vala néki:

mert Márdokeus szavát lígy fogadja

Eszter, mint akkor, mikor tartja vala.

21. A napokban (Márdokeus pedig ül

vala a Király kapujában,) megharagvá-

nak Bigtán és Téres a Királynak két

Hopmesterei, kik a Király ajtajit ri-

zik vala, és tanácsottartának, hogy Ass-

vérus Királyt megölnék.

22. Hírével ln pedig e dolog Márdo-

keusnak , ki megizené Eszternek a

királynéasszonynak : Eszter pedig meg-
mondá a Királynak a Márdokeus sza-

vával.^

23. És megtudakozák a dolgot, és úgy
találák: és mind a kettt fára felakasz-

tatá. És megírattaték a dolog, a Kró-

nikák könyvébe a Király eltt

!

3. EÉSZ.

Hámán igyekezik a Zsidóknak eltörlésére.

Ezek után nagy méltóságra emelé Ass-

vérus Király Hámánt, Hammedáta
íiját, és felmagasztalá tet, és az szé-

kit minden Fejedelmei között, kik vele

valának, feljebb helyhezteté.

2. A Királynak minden szolgái pedig,

kik a Királynak kapujában valának,

meghajtják vala magokat és térdet haj-

tanak valaHámánnak: mert úgy paran-

csolta vala meg nékik a Király :

Márdokeus pedig sem meg nem hajtja

vala magát , sem térdet nem hajt

vala.

3. Mondának azért aKirály szolgái, kik

a Király kapujában valának, Márdokeus-
nak: Miért szeged meg aKirály paran-

csolatját?

4. Ln pedig mikor igy szólnának

néki minden nap, és nem gondolna ve-

lek, megizenék Hámánnak, hogy meg-
látnák, ha Márdokeus megmaradna é az

beszédében : mert megmondotta vala

nékik, hogy Zsidó volna.

5. Látá azért Hámán, hogy Márdokeus

nem hajtaná meg magát, sem térdet nem
hajtana eltte : és megtelék Hámán
haraggal.

6. És kicsiny dolognak tartja vala, csak

az egy Márdokeusnak halálát, (mert

megmondották vala néki a Márdokeus

nemzetségét) annakokáért igyekezik vala

Hámán elveszteni minden Zsidókat, kik

Assvérusnak egész országában valának,

Márdokeusnak nemzetét.

7. Az els hóban (ez aMsán nevh)
Assvérus Királynak tizenkettdik esz-

tendejében, vetének Púrt, * azaz, sorsot

Hámán eltt napról napra és hónapról

Mnapra^a tizenkettdik hónapig, mellyet

Adárnak hívnak ; * rész 9, 24.

8. Mert mondott vala Hámán Assvérus

Királynak : Yagyon egyféle nemzet, ki

eloszlott és elszéledett országod minden

tartományinak népei között: kik külön-

böznek törvénnyel minden nemzetségtl,

és a Király törvényében nem járnak

;

azért nem hasznos a Királynak, hogy

ket ollyan módon engedje élni.

9. Ha a Királynak tetszik, írják meg,

hogy k vesztessenek el : és tízezer tá-

lentom ezüstöt adok a kincstartóknak,

hogy a Királynak tárházába vigyék.

10. Kivoná pedig a Király a maga
újjából a gyíírüt, és adá * Hámánnak,
a Hammedáta fijának, a Zsidók ellensé-

gének. * 1 Móz. 41, 42. 43.

1 1 . Monda annakfelette a Király Há-
mánnak : Az ezüst mellyet igérsz, tiéd

legyen, és a nép is ; és azt cselekedjél

vele, a mi néked tetszik.
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12. ElÖhiyattatának annalíokáért a

Királynak íródeákjai, az els hónak ti-

zenharmadik napján, és írának szinte úgy
mint megparancsolta vala Hámán a Ki-

rály Fejedelmeinek és a Hadnagyok-

nak, kik a tartományokban valának,

és minden népek Fejedelmeinek, min-

den tartományoknak, kinek-kinek mind

az szokott írása szerint, és minden

nemzetnek az ö nyelve szerint, Assvérus

Királynak neve alatt írának és megpe-
csétlék a Király * gyrjével. *versio.

13. És elküldék a leveleket a posták-

tól a Királynak minden tartományiba,

hogy eltörlenének, megölnének, és el-

vesztenének minden Zsidókat, a gyer-

mekektl fogva mind a vén emberekig,

kicsiny gyermekeket és asszonyokat egy

napon tizenharmadik napján a tizen-

kettedik hónak, (mellyet Adárnak hív-

nak) és hogy az ö marháikat eldúlnák.

14. A levélnek summája vala : hogy

minden tartományban meghirdetnék, és

lenne nyilván minden népeknek, hogy

lennének készen azon a * napon. *versi3.

15. A posták azért kimenének kén-

szeríttetvén a Király parancsolatjával,

és a törvényt megkiálták Súsánban a

Király városában: a Király pedig és

Hámán foglalatosok valának az italban:

de Súsán városa igen megháborodott
vala.

4. EÉSZ.

Keserves nyomorúságok a Zsidóknak.

Márdokeus pedig, mihelyt megérté a

mi lett vala ; azonnal megszaggatá Már-
dokeus az ruháit, és gyázba öltözék,

és hamut hinte fejére ; és a városnak

közepére méne, és nagy keser kiáltás-

sal felkiálta.

2. Es méne szintén oda a helyre, melly

a Király kapuja eltt vala ; mert nem
szabad vala bémenni a Király kapuján
gyász ruhában.

3. Es minden tartományban, és min-
den helyen, valahová a Király paran-

csolatja és törvénye jutott vala, nagy
sírások vala a Zsidóknak, és böjtök, és

siralmok, és jajgatások, sokak gyászban
és hamuban feküsznek vala.

' 4. Elmenvén pedig Eszternek leányai,

és az Hopmesterei, megmondák néki,

és igen bánkódók a Királynéasszony

rajta : és ruhákat külde, mellyékbe fel-

öltöztetnék Márdokeust, és a gyászt

levonnák róla, és fel nem vevé.

5. Eló'hívatá azért Eszter Hatákot, ki

egy vala a Király Hopmesterei közzl,

kit a Király az Eszter gondviselésére

rendelt vala, és parancsok néki Már-
dokeus felöl, hogy megtudná mi dolog

volna ez, és miért cselekedné ezt.

6. Kimenvén azért Haták Márdokeiis-

hoz a város úcczájára, melly a Király

kapuja ellenében vala.

7. Megmondá néki Márdokeus valami

történt vala rajta : és az ezüstnek meg-
jelentetett summáját, mellyet Hámán
mondott vala, hogy adná a Király

kincséhez, a Zsidók elvesztésekért.

8. Az írásnak is és rendelésnek más-

sát, mellyet Súsánban kiadtak vala az

6' eltöröltetésekre, adá néki, hogy meg-
mutatná Eszternek, és megjelentené

néki ; és mondaná meg, hogy a Király-

hoz bémenne, és néki könyörgene, és

eltte esedeznék az ó nemzetségéért.

9. Elméne azért Haták, és megmondá
Eszternek a Márdokeus beszédit.

10. És felele Eszter Hatáknak, és meg
hagyá néki: hogy megmondaná Már-

dokeusnak

:

11. Mindnyájan a Királynak szolgái,

és a Király tartományinak népei tud-

ják, hogy minden férjfiú és asszony,

valaki bémegyen a Királyhoz a bels
pitvarba, a ki nem hívattatik, illyen

törvénye vagyon, hogy megölettessék

az attól megválva, a kire a Király az

aranyvesszött * kinyújtja, mert csak az

él : én pedig nem hívattattam, hogy

bémenjek a Királyhoz, immár harmincz

naptól fogva.

12. És megmondák Márdokeusnak az

Eszter beszédit. * rész 5, 2. s, 4.

13. Monda pedigMárdokeus, hogy mon-
danák meg Eszternek : Ne gondold a te

szívedben, hogy te megmaradhatsz a Ki-

rály házában a több Zsidókon kivl

;

14. Mert ha e mostani idben ezt el-

hallgatod, másunnan lészen könnyebb-
ségek és szabadulások a Zsidóknak : te

pedig s a te atyáid háznépe elvesztek:

és ki tudja, talán csak e mostani idért
emeltettél Istentl a birodalomra ?

15. Akkor megparancsolá Eszter, hogy
megmondanák Márdokeusnak

:

16. Menj el és gyjts egybe minden
Zsidókat, kik Súsánban találtatnak, és

34
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böjtöljetek érettem, és se egyetek, se

igyatok harmadnapig, se éjjel, se nap-

pal, én is az én leányimmal igy böjtölök:

és e képen bémegyek a Királyhoz,

(noha törvény ellen vagyon,) ha szintén

el kell is vesznem.

17. Elméne azért Márdokeus, és mind
a szerint cselekedék, a mint Eszter

néki megparancsolta vala.

5. RÉSZ
Hámán igyekezik Márdokeus halálára.

Történék pedig harmadnapon, hogy

Eszter felöltöznék királyi ruhába: és

megállana a Király házának bels pit-

varában, a Király házának ellenébe

:

a Király pedig ül \^ala az országának

székiben az ország házában, a háznak

ajtaja ellenébe.

2. Lön pedig mikor meglátta volna a

Király Eszter Királynéasszonyt állani

a pitvarban, kedvet talála az szemei

eltt : és a Király kinyujtá Eszterre az

aranyvesszt, mellyet kezében tart vala

:

akkor oda méne Eszter és megilleté az

aranyvessznek végét.

3. Es monda néki a Király : mi dol-

god vala néked Eszter Királynéasszony,

és micsoda kérésed vagyon ? Országom-
nak * feléig kérjed^ és megadatik néked.

* Márk 6, 23.

4. Felele Eszter : Ha a Királynak tet-

szik, jöjjön a Király és Hámán ma a

lakodalomba, mellyet néki készítettem.

5. És monda a Király : Hamar hívjá-

tok el Hámánt, hogy Eszternek kíván-

sága szerint cselekedjék. Elméne azért

a Király és Hámán a lakodalomba,

mellyet Eszter készített vala.

6. Monda pedig a Király Eszternek

a borital között : Micsoda a te kíván-

ságod? és megadatik néked. És micsoda

a te kérésed? Országomnak feléig kér-

jed^ és meglészen

!

7. És felele Eszter, és monda: Az én

kívánságom és az én kérésem ez

:

8. Ha én kedvet találtam a Király

szemei eltt, és ha tetszik a Királynak

megadni az én kívánságomat, és meg-
cselekedni az én kérésemet: jöjjön el

a Király és Hámán a lakodalomba,

mellyet nékik készítek, és holnap a Ki-

rály beszéde szerint cselekeszem.

9. Akkor kimenvén Hámán azon napon
vígan és szívében örülvén : mikor látta

volna Márdokeust a Király kapujában,

és fel nem költ volna, és helyébl meg
sem mozdult volna, megtelék Hámán
haraggal Márdokeus ellen.

10. Megtartóztatá pedig magátHámán,
és házához méüe : és elkülde, és magá-
hoz hivatá az barátit, és Zérest az

feleségét.

11. És megbeszélé nékik Hámán az

gazdagságának dicsségét, és * fijainak

sokaságát, és mindeneket, a mellyekkel

felmagasztalta valatet a Király, és hogy

feljebb emelte volna tet a Király, minden
fejedelminél és szolgáinál ; * rész 9, 7-10.

12. És monda: Annakfelette nem hívott

Eszter Királynéasszony mást a Királlyal

a lakodalomba, mellyet készített, hanem
csak engemet, és még holnapra is elhí-

vattattam tle a Királlyal egybe :

13. De mind ezek kicsinynek láttatnak

nékem, valamíg látom Márdokeus Zsidót

ülni a Király kapujában.
14'. Felele néki Zéres az felesége, és

minden baráti : Csináljanak ötven

singnyi * magas fát ; és holnap reggel

mond meg a Királynak, hogy Márdo-
keust akasszák reá : és annakutánnamenj

bé a Királlyal a lakodalomba vigan

:

És tetszik e dolog Hámánnak, és meg-
csináltatá a fát. * rész 7, 9. 9, 14.

6. RÉSZ.

Hámán kéntelen tiszteli Márdokeust.

Azon éjjel álom nem jött vala a Király-

nak szemére
;
parancsolá annakokáért,

hogy elhoznák az emlékezetre Íratott

dolgok könyvét, a Krónikákat : és elol-

vastatának a Király eltt.

2. És írva találák, hogy Márdokeus je-

lentette volna meg Bigtanáról * és Té-

resrl, a Királynak két Hopmesterirl,

kik ajtaja rizi közzl valók valának,

kik tanácsot tartottak vala, hogy Assvé-

rus Királyt megölnék. * rész 2, 21-23.

3. És monda a Király: Micsoda tisz-

tességet és méltóságot adtak azért Már-

dokeusnak ? Felelének a Király szolgái,

kik néki udvarlanak vala : Semmit néki

azért nem adtak.

4. Akkor monda a Király : Kicsoda a

pitvarban? (Hámán jött vala pedig a

Király házának küls pitvárába, hogy

megmondaná a Királynak, hogy fel-

akasztaná Márdokeust a fára, * mellyet

készíttetett vala néki.) * rész 5, 14.
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5. Feleiének a Király szolgái néki:

íme Hámán áll a pitvarban. Monda pe-

dig a Király : Jöjjön bé.

6. És bémene Hámán, kinek monda a

Király : Mit kell az emberrel cselekedni,

a kinek a Király tisztességét kivánja ?

(Gondolja vala pedig Hámán szívében :

kiek kíván a Király nagyobb tisztessé-

get tenni, mint nékem ?)

7. Felele Hámán a Királynak : A
férjfiúnak, kinek a Király tisztességet

kíván tenni.

8. Hozzanak királyi * ruhát, mellyben

a Király jár, és lovat, a mellyen a Ki-

rály szokott t ülni és királyi koronát,

mellyet szokott az fejébe tenni.
* Dán. 5, 16. t 1 Kir, 1, 33.

9. Es adják azt a ruhát, és azt a lo-

vat a Király Fejedelmei közzííl, a nagy

Urak közzííl valakinek kezébe: és öltöz-

tessék fel azt a férjíiat, kinek a Király

tisztességet kiván, és hordozzák tet lo-

von a városnak piaczán, és kiáltsák * Ö

eltte : így lészen annak a férjfiúnak

dolga, a kinek a Király tisztességet kí-

ván tenni. * i móz. 41, 42. 43.

10. Monda pedig a Király Hámánnak

:

Siess vedd fel azt a ruhát és a lovat,

a mint * szólál, és cselekedjél úgy a

Zsidó Márdokeussal, a ki a Király ka-

pujában ül : semmit el ne hagyj mind
azokban, valamiket szólottál. * verss.

11. Elöhozá annakokáért Hámán azt a

ruhát és azt a lovat, és * felöltözteté

Márdokeust : annakutánna lovonhordozá

tet a városnak útczáján, és azt kiáltá

eltte : így lészen annak a férjfiúnak

dolga, kinek a Király tisztességet kíván

tenni. * vers 4.

12. Annakutánna megtére Márdokeus
a Király kapujára: Hámán pedig haza

méne sírva, és fejét béborítva.

13. Es megbeszélé Hámán Zéresnek az

feleségének, és minden barátinak, va-

lami történt vala rajta. Mondának pedig

néki az tanácsosai, és Zéres az fele-

sége : Ha a Zsidók nemzetségébl való

Márdokeus, a ki eltt megaláztattál:

nem érsz vele, hanem * meggyzettetel
tle. * rész 7, 9. 10.

14. Azonközbe hogy még azok vele

szólnának, a Király Hopmesterei jutá-

nak, és sietének Hámánt elhívni a lako-

dalomba, mellyet Eszter * szerzett vala.
* rész 5, 8. 12.

7. RÉSZ.

Hámán felakasztatik.

Elméne annakokáért a Király és Há-
mán, az Eszter Királynéasszonytól csi-

náltatott lakodalomra.

2. És monda a Király Eszternek * má-
sodnapon is, a borital közben : Micsoda

a te kívánságod, EszterKirálynéasszony ?

és megadattatik tenéked : és micsoda a

te kérésed? Országomnak feléig kérj és

meglészen ? * réíz 5, 6.

3. Felele Eszter Királynéasszony, és

monda : Ha kedvet találtam a te sze-

meid eltt, óh Király ! és ha a Király-

nak tetszik, engedd meg az én életemet

az én kívánságomra, és az én nemzetsé-

gemnek is életét az én kérésemre

:

4. Mert eladattattunk én és az én nem-
zetségem hogy elveszessenek, megölje-

nek és eltöröljenek minket: hogyha szol-

gaságra, és szolgálóleányságra adattunk

volna, elszenvedtem volna : jóllehet az

ellenség a Királynak kárát soha meg
nem fizethetné.

5. Felelvén pedig Assvérus Király,

monda Eszternek a Királynéasszon5^nak

:

Kicsoda az, és hol vagyon az, kit az

szíve^ erre vitt, hogy ezt cselekedné ?

6. És monda Eszter: A mi ellenségünk

és gylölnk, e gonosz * Hámán. Akkor
Hámán megrettene a Király és a Ki-

rálynéasszony eltt. * rész 5, 4. 8.

7. A Király pedig felkele az nagy

búsulásában a bornak lakodalmától,

hogy menne az palotája mellett való

kertébe. Hámán pedigmegmarada, hogy

Eszter Királynéasszonynak könyörögne

életéért; mert látja vala, hogy a Király

elvégezte volna az halálát.

8. A Király pedig megtére a palota

kertébl a bor lakodalmának házához

:

Hámán pedig esett vala az ágyra, a

mellyen Eszter vala. Akkor monda a

Király : Nemde a Királynéasszonyt is

meg akarod é szeplsíteni én elttem a

házban ? Mihelyt e szót kiszalasztá a

Király szájából, a Hámán orczáját béfe-

dék : hogy a Király ne látná.

9. Monda pedig egy a Király Hopmes-
terei közzííl Harbona, a Király eltt

:

ímé az akasztófa is, mellyet * csináltatott

vala Hámán Márdokeusnak, ki a Király-

nak javára f szólott vala, a Hámán
háza eltt emeltetett fel, mellynek ma-
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gassága ötven sing. Alikor monda a Ki-

rály: Akasszátok o magát fel arra.
* rész 5, 14. 6, 4. f rész 2, 22. 23. ** rész 6, 13.

10. Felakaszták azért Hámánt a fára,

mellyet Márdokeusnak csinált vala, és

a Király haragja megszünék.

8. RÉSZ.

Márdokeus felmagasztaltatik s a Zsidóknak jó hír izentetik.

Azon napon adá Assvérus Király Eszter

Királynéasszonynak Hámánnak a Zsi-

dók ellenségének házát : és Márdokeus
béméne a Király eleibe : mert megjelenté

Eszter, * micsodája volna néki.
* rész 2, 7.

2. ElÖvevé annakokáért a Király az ö

gyrjét, mellyetHámántól * elvett vala,

és adá azt Márdokeusnak: Eszter pedig

fvé tevé Márdokeust a Hámán házán.
* rész 3, 10.

3. Ismét szóla Eszter a Király eltt és

lábai eleibe borúla, sírván és kérvén

tet
;
hogy semmivé tenné Agageus Há-

mánnak * gonoszságát, és az gondolat-

ját, mellyet gondolt vala a Zsidók ellen.
* rész 3,9-15.

4. Kinyujtá pedig a Király Eszterre az

aranyvesszt ; és felkelvén Eszter,megálla

a Király eltt.

5. És monda: Ha a Királynak tetszik,

és ha kedvet találtam eltte, és ha igaz

dolognak látszik a Királynak, és ha ked-

ves vagyok az szemei eltt: írják meg,

hogy változtassanak el Agageus Hámán-
nak, Hammedáta fijának gondolatjának

levelei, * mellyeket írt, hogy elveszessék

a Zsidókat, valakik vágynak a Király-

nak minden tartományiban; * rész 3, 9-15.

6. Mert hogy láthatom a nyavalyát

melly következik az én nemzetségemre?
hogy láthatom, mondom, az én atyám-
fiainak veszedelmeket ?

7. Monda pedig Assvérus Király Eszter

Királynéasszonynak, és a Zsidó Már-
dokeusnak : ímé a Hámán * házát ad-

tam Eszternek, és tet f felakasztották

a fára, azért hogy a Zsidókra az ö kezét

bocsátotta :
* vers 1. t rész 7, 10.

8. Ti pedig írjatok a Zsidóknak amint
néktek tetszik, a Királynak nevével, és

pecsételjétek meg a Király * gyrjével;
mert az írást, mellyet a Király nevével

írnak, és a Király gyrjével megpecsé-

telnek, nem szabad f megmásolni.
* vers 2. f rész 1, 19.

9. Hívattatának azért a Király íródé

ákjai azonnal, a harmadik * hónapban

(ez a Siván nevü hó) annak huszonhar-

madik napján; és megírák szintén úgy,
a mint Márdokeus parancsolta vala a

Zsidóknak és a Fejedelmeknek, és Had-
nagyoknak, és a tartományok Fejedel-

minek, mellyek vágynak Indiától fogva

Szerecsenországig, száz f és huszonhét

tartományok ; minden tartományoknak

az szokott írások szerint, és minden

nemzetségnek az nyelvén ; és a Zsidók-

nak is az írások és nyelvek szerint.
* rész 3. 12. t rész 1,1.

10. És íra az Assvérus Király nevével

és megpecsétlé a Király gyrjével és

küldé a levelet lovagpostáktól, kik gyors

állatokon szoktak vala járni, tudniillik

öszvéreknek fijain.

11. Hogy a Király megengedte volna

a Zsidóknak, kik mindenütt minden vá-

rosokban laknának, hogy egybegylné-

nek, és vívnának az életekért, annyira

hogy eltörölnék, megölnék és elveszte-

nék, minden népnek és tartománynak

seregét, a melly reájok támadna, ki-

csinyeket és asszonyembereket, és mar-

háikban zsákmányt vetnének.

12. Azt mivelnék pedig egy napon Ass-

vérus Királynak minden tartományiban,

tizenharmadik napján a * tizenkettdik

hónak, melly az Adár nevíí hó. * rész 3, 13.

13. A levélnek pedig summája vala:

hogy minden tartományokban paran-

csolat adatnék ki, és minden népeknek

elhirdettetnék hogy a Zsidók készek

volnáuak arra a napra, a magok oltal-

mazására az ellenségek ellen.

14. A lovagposták, kik gyors állatokon

valának, tudniillik öszvéreken, kimené-

nek sietséggel a Király parancsolatja

szerint: és a végezés kiadaték Súsánban,

a Király lakhelyében.

15. Márdokeus pedig kiméne a Király

ell, királyi * ruhában, hiaczintusszínfí

és fejér ruhában, és nagy aranykoroná-

val, és bíbor és bársony öltözetben, és

Súsán városa örvendeze és vígada.
* vers 1. 2. rész 6, 8-10.

16. A Zsidóknak világosság támada,

azaz, öröm, vígasság és tisztesség.

17. Minden tartományokban is, és min-

den városokban és helyekben, valahová

a Király beszéde és végezése juta,,

öröm és vígasság ln a Zsidóknak, lakó-
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dalom ^ és örvendetes nap : és sokan

lesznek vala Zsidókká a föld népei köz-

zl ; mert a Zsidóktól való félelem f kö-

rülvette vala ket,* rész 9, 22. 23. t rész e, 13.

9. RÉSZ.

A Zsidók bosszút állanak ellenségeiken, és örvendetes

Innepet szentelnek.

Tizenkettedik hónapban azért, (ez az

Adár nev hó) annak tizenharmadik nap-

ján, mellybe jutott vala a Királynak be-

széde és az ö végzése, hogy meglenne

azon a napon, * mellyen a Zsidók ellen-

ségei reménylik vala, hogy hatalmat ve-

hetnének rajtok, (és különben fordiüa

:

mert a Zsidók vó'nek hatalmat azokon,

kik ket gylölik vala.) * rész 3, 13. s, 12.

2. Öszvegytijték egymást a Zsidók az

városaikban, Assvérus Királynak min-

den tartományiban, hogy azokat levág-

nák, * kik nékik gonoszokra igyekezné-

nek, és senki elttök meg nem állhata

;

mert minden nép megfélemlett valatlök.
* rész 8, 11.

3. És minden tartománynak Fejedel-

mei, és Femberei, és Hadnagyai, és a

Király tiszttartói tisztelik vala a Zsi-

dókat ; mert Márdokeustól * félnek vala.
* rész 6, 13. 8, 15.

4. Mert nagy ember vala Márdokeus
a Király házában, és az híre terjed

vala minden tartományokban ; mert az

a férjíiú, Márdokeus öregbedik vala, és

nevekedik vala.

5. Levágák azért a Zsidók minden el-

lenségeiket fegyverrel, és ölik s vesztik

vala azokat ; és az akaratjok szerint

cselekedének az gylölikkel.

6. Súsánban a Király városában is a

Zsidók ötszáz férjfiakat ölének és vesz-

tének el.

7. Parsandádát azután, és Dálpont, és

Aspátát.

8. És Porátát, és Adáját, és Aridátát.

9. És Parmástát, és Arisait, és Aridait,

és Yajzátát.

10. Tudniillilc tíz íijait a Hammedáta
fijának Hámánnak a Zsidók ellenségé-

nek * megölék; de marhájokban nem
vetének zsákmányt. * rész 5, 11.

11. Azon napon Súsánban a Király

városában megöletteknek számokat meg-
tudá a Király.

12. És monda a Király Eszter Király-

néasszonynak : Súsánban a Király vá-

rosában a Zsidók ötszáz férjhakat öltek

és vesztettek el, és Hámánnak tíz íijait;

mit gondolsz^ hogy a Királynak több

tartományiban cselekedtek ? Micsoda
azért a te kívánságod ? és megadatik
tenéked; vagy micsoda e felett a te kéré-

sed ? és meglészen.

13. Felele Eszter: Ha a Királynak

tetszik, engedje meg holnap is a Zsidók-

nak, kik Súsánban laknak, hogy így cse-

lekedjenek mint e mai napon, és Há-
mánnak tíz íijait * akasszák fel fára.

* rész 6, 14. 7, 9. 10.

14. És megparancsolá a Király, hogy

úgy lenne. Parancsolat adaték azért ki

Súsánban, és a Hámán tíz íijait fela-

kaszták.

15. Öszvegylilének annakutánna is a

Zsidók, kik Súsánban valának, tizenne-

gyedik napján az Adár hónak, és meg-
ölének Súsánban háromszáz férjfiakat

:

de jószágokban prédát nem vetének.

16. A több Zsidók is, kik a Királynak

tartományiban valának, egybegyülének;

és feltámadának az életekért, és béké-

velmaradának az ellenségeiktl; megö-
lének pedig az ellenségeikben hetvenöt

ezerét; de zsákmányt * nem tettek mar-
hájokban. * rész 3, 13.

17. Az Adár hónak tizenharmadik nap-

ján cselekedék ezt; és megnyugovának
tizennegyedik napján; és azt lakodalom

és vígasság napjává tevék.

18. De a Zsidók, kik Súsánban valá-

nak, egybegyülének tizenharmadik és

tizennegyedik napján azon hónak az öl-

döklés7'e; megnyugovának pedig tizen-

ötödik napján azon hónak és azt tevék

lakodalom és * vígasság napjává.
* vers 19.

19. Annakokáért a falubeli Zsidók, kik

kerített városban nem laknak, tizenne-

gyedik napját Adár hónak tartják öröm-

nek és lakodalomnak, és egymás szá-

mára * étel küldözés víg napjának

:

* Nehém. 8, 10—12.

20. Megírá azért Márdokeus e dol-

gokat és leveleket külde minden Zsi-

dóknak, kik Assvérus Királynak minden

tartományiban vagy közel, vagy távol

valának.

21. Parancsolván nékik, hogy az Adár
hónak tizennegyedik napját, és tizenötö-

dikét esztendnként megtartanák

:

22. Azokat a napokat, mellyékben
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megnyugodtak vala a Zsidók az Ö ellen-

ségeiktl, és azt a hónapot, melly nékik

a keserségbl örömre fordult vala, és

a siralomból víg napra, hogy azokat a

napokat tartanák lakodalomnak, öröm-
nek és egymásnak * étel küldözésének,

és szegények ajándékozásának napjai-

nak. * Nehém. 8, 10. 12.

23. Felfogadák pedig a Zsidók, * hogy
megcselekednék a mit kezdettek volna,

és a mit Márdokeus nékik írt volna

:

* vers 21. 22. 27.

24. Mivelhogy Agageus Hámán Ham-
medátának íija, ki minden Zsidóknak el-

lenségek -ua^a^ azt gondolta vala a Zsidók

ellen, hogy elvesztené * ket, és Púrt

(azaz, sorsot) vetett vala, hogy megron-
taná ket és elvesztené. * rész 3, 6.7.

25. Mikor pedig Eszter bément volna

a Király eleibe
;
megparancsolta vala a

Király az levelében, hogy Hámánnak
gonosz gondolatja, mellyet gondolt a

Zsidók ellen, forduljon * az fejére; és

akasszák fel tet, és az íijait is fára.
* rész 7, 9. 10. 9, 13. 14.

26. Annakokáért e napokat nevezék

Primnak, a Fúrnak * nevétl; és a le-

vélben való minden dolgokért, és azért^

a mit a felett láttak, és a mi hír hoz-

Zájok jutott. * vers 24, 31.

27. Végezék és fogadák a Zsidók mind
magoknak, mind maradékoknak, és mind
azoknak, kik vallásokra * térnének, ké-

pekben : és fel nem bomol, hogy k
megszentelik azokat a két f napokat az

Írások szerint, és a dolgoknak idejek

szerint minden esztendnként.
* rész 8, 17. t vers 17. 18.

28. Annakfelette ezek a napok emlé-

kezetben lesznek^ és megülik ezeket nem-
zetségrl nemzetségre, háznéprl ház-

népre, tartományról tartományra, város-

ról városra. Ezek, mondom, a * Púrim
napjai, el nem hagyattatnak a Zsidók

között, és ezeknek emlékezete meg nem
sznik az nemzetségek között. * vers 26

29. íra pedig Eszter Királynéasszony

Abiháil leánya, és a Zsidó Márdokeus
nagy méltósággal, hogy megersítenék

e második * levelet a Púrimról.
* vers 20. 21.

30. Es minden Zsidóknak, Assvérus Ki-

rálynak száz huszonhét tartományiba,

emberséggel és igazsággal teljes levele-

ket külde

:

31. Hogy megersítenék e sorsoknak

napjait * az rendelt idej ékben, a mi-

képen nékik hagyta vala a Zsidó Már-
dokeus, és Eszter Királynéasszony ; és

a mikép f felfogadták vala magok és

maradékok képében, hogy megtartanák

a böjtöt és könyörgéseket.
*vers 26. f vers 23. 27.

32. És az Eszter beszéde megersíté

a sorsoknak dolgait; és könyvbe iraték.

10. RÉSZ.

Márdokeust a Király nagy méltóságra emeli.

Továbbá Assvérus Király adót vettete

a földre, és a tenger szigeteire.

2. Az erejének cselekedete pedig és

hatalma, és a Márdokeus nagy voltának

megbeszélése, kit a Király nagy méltó-

ságra emele, avagy nem írattattak é meg
a Médiai és Persiai Királyoknak c sele-

kedetekrl írott Krónika könyvben ?

3. Mert a Zsidó Márdokeus másod volt

Assvérus Király után, és nagy volt a

Zsidók között, és kedves az attyaíiai-

nak sokasága eltt, ki az nemzetségé-

nek javára igyekezik vala, és minden

nemzetségének megmaradását és békes-

ségét keresi vala.

JÓB KÖNYVE.
1. EÉSZ.

Isten engedelmébn] a Sátán Jóbot minden jószágától
s gyermekeitl megfosztja.

Vala egy ember Uz földében, kinek neve

vala Jób, és az az ember * tökéletes vala,

igaz, istenfél, és a gonosznak gyíüölje.

2. Születtek vala pedig néki hét fijai,

és három leányai. * Ezék. ii, 14.

3. És vala az marhája hétezer juh,

háromezer teve, ötszáz igabarom, és

ötszáz szamár, cselédje is igen sok vala;

és az az ember nagyobb vala a napke-

leten lakozó minden embereknél.

4. Elmennek vala pedig az íijai, és

lakodalmat szereznek vala kiki mind az

házában az napján ; és elküldének
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vala, és az o három húgaikat elhívják

vala,^ hogy vélek ennének és innának.

5. Es mikor a lakodalomnak napjai el-

kerültek volna; küld vala hozzájok Job,

és megszenteli vala ket, és nagy reg-

gel felkél vala, és áldozik vala mind
azoknak számok szerint : mert aztmondja

vala Jób : Netalán vétkeztek az én

íijaim, és az Isten ellen szívekben go-

noszt gondoltak. így cselekeszik * vala

Jób minden napon. * vers i.

6. Egy néminémíí napon pedig elj övé-

nek az Istennek fijai, hogy az r eltt

iidvarlanának, és ezek között * a Sátán

is eljve. * 1 Kir. 22, 19. 21.

7. És monda az Úr a Sátánnak: Hon-
nét jösz ? és felelvén a Sátán az Úrnak,

monda: Az egész földet * békerülvén el-

járám, és omiéi jövöh. *iPét. s, 8.

8. Monda az Úr a Sátánnak : Vevéd

é eszedbe az én szolgámat Jóbot, hogy
nincsen hozzá hasonló a földön, ki olly

tökéletes, igaz, istenfél ember volna, és

a gonosznak iitálója.

9. Felelvén pedig az Úrnak a Sátán,

monda: Avagy ok nélkül * féli é Jób az

Istent ? * Ésa. 45, 19.

10. Avagy nem te vetted é köri tet,

az ö házát és valamije köröskörííl va-

gyon? az kézi mimkáját megáldottad,

és az marhája igen megnevekedett e

földön

;

11. De bocsásd reá, kérlek, a te keze-

det, és vérd meg valamije néki vagyon:

meglátod * ha szemtl-szembe meg nem
átkoz téged. * vers 20. 22.

12. Monda azért az ür a Sátánnak;
Imé valamije néki vagyon^ te kezedbe

adom, csakhogy magára kezedet ne

vessed. És kiméne * Sátán az Úr ell.
* 1 Kir. 22, 22.

13. Egy néminémíí napon pedig, az

fijai és leányai esznek vala, és bort isz-

nak vala, * az elsszülött báttyoknak há-
zában: * vers 18.

14. És követ jöve Jóbhoz és monda

:

Az ökrökön szántunk vala, és a szama-
rak az helyeken legeltetnek vala

;

15. A Sabeusok pedig reájok rohaná-

nak, és elhajták azokat, s a szolgákat

fegyverrel megölék ; és csak én magam
szaladék el, hogy néked hírt tennék !

16. Még mikor e szólana, ímé jöve

más, a ki monda: Az Istennek tüze

esék le az égbl, és megégeté a juho-

kat és a te szolgáidat, és megemészté
azokat : és csak én magam szaladék el,

hogy néked hírt tennék !

17. Még ez is szól vala, hogy eljve

más követ is, a ki monda : A Káldeu-

sok három sereggel kiütének a * tevékre,

és elhajták azokat, a szolgákat is fegy-

verrel megölék ; és csak én magam sza-

ladék el, hogy néked hírt tennék !* vers 3.

18. Még ez is szól vala, s jöve más,

a ki monda : A te íijaid, és leányaid

esznek vala és bort isznak vala az el-

sszülött báttyoknak házában

:

19. És ímé nagy szél támada a puszta

fell, és a háznak négy szegeleteit

megrendíté, és a gyermekekre szakasztá

a házat, és * meghalának : és csak én

magam szaladék el, hogy néked hírt ten-

nék !
* vers 5. rész 3, 25.

20. Akkorfelkele Jób, és megszakasztá

köntösét, és megberetválá az fejét,

és a földre leborlván meghajtá magát.

21. És monda : Mezítelen * jöttem az

én anyámnak méhébl, és mezítelen té-

rek t oda ! Az Úr adta, és az Úr vette

el is, áldott legyen az Úrnak neve !

* Préd. 5, 15. 1 Tim. 6, 7. f rész 17, 13

22. Mind ezekben is nem * vétkezék

Jób, és semmi bolondságot Isten ellen

nem szóla. *versii.

2. RÉSZ.

Jób testében fekélyekkel ostoroztatik.

Egy néminémíí napon elj övének ism ét

az Istennek fijai, hogy az Úrnak udvarla-

nának, eljve a * Sátán is közöttök :

hogy^az ür eltt állana. * rész i, e. n.

2. És monda az r a Sátánnak : Hon-

nét jösz ? Felele a Sátán az Ürnak, s

monda : A földet elkerülém s béjárám

s omiéi jövök.

3. ÉsmondaazÚr a Sátánnak : Eszedbe

vevéd é az én szolgámat Jóbot, hogy

nincsen hozzá hasonlatos e földön, tö-

kéletes férjfiú és igaz, istenfél és a

gonosznak gylölje? mert még az tö-

kéletes voltát * megtartotta, jóllehet te

ingerlél engemet reá, hogy tet ok nél-

kül megrontanám. * rész 1, 20-22.

4. Felele ismét a Sátán az ürnak, s

monda : Az ember brt ád a brért, és

mindeneket, valamije az embernek va-

gyon, az életéért adja :

5. De bocsásd reá, kérlek, a te kezedet

és verd meg önnön magát és az testét,
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és meglátod, ha szemtolszembe meg nem
átkoz téged.

6. Akkor monda az Úr a Sátánnak:

ímé önmagát te * kezedbe adom, csak-

hogy az életét megtartsad. * 2 Kor. 12, 7.

7. Elméne annakokáért a Sátán az ür
ell, és megveré Jóbot undok * fekéllyel

tététl fogva talpig. * rész le, s.

8. És vn egy cserepet, hogy magát

azzal * vakarná, és ül vala a hamunak
közepette. * rész le, s.

9. Monda pedig néki az * felesége

:

Mégis megtartod é te, a te tökélete^é-

gedet ? átkozd meg az Istent és halj

Ulgg !
* rész 19, 17.

10. Kinek monda: Úgy szólasz, mint

egy a bolondok közzl: a jót az Isten-

tl * elvettük, s e nyomorúságot nem
szenvednénk é el? Mind ezekben is pe-

dig Jób az ajakival nem vétkezék.
* Ésa. 45, 7. Ámós 3, 6.

1 1 . Továbbá mikor meghallották volna

Jóbnak három baráti mind ezt a nyo-

morúságot, melly rajta esett vala:

egyenként az lakhelyekbl elj övének a

Témán nemzetébl való Elifáz, és Suk-

hites Bildád, és a Naámabeli Sófár : mert

elvégezték vala, hogy egyszersmind jön-

nének, hogy együtt vele bánkódnának

és * tet vigasztalnák. * i Krón. 7, 22.

12. Kik felemelvén távol az szemei-

ket, nem esmérék meg tet, és az

szavokat felemelvén sírának, és kiki mind

az ruháját meghasogatá, és port hint

vala a maga fejére az ég felé.

13. És ülének vele hét * napon és

hét éjszakán a földön, és nem vala a ki

néki csak egyet is szólana : mert látják

vala, hogy a fájdalom felette igen meg-
nevekedett volna rajta. * 1 sám. 31, 13.

3. EÉSZ.

Jót meggyó'zettetvén a testnek gyarlóságától, átkozza
születésének napját.

Ezekután megnyitá Jób az száját, és

megátkozá * születésének napját.
* Jer. 20, 14. 18.

2. És felkiálta Jób s monda

:

3. Elvesszen az a nap, mellyen én

születtem, az éjszaka is, mellyen azt

mondották : férjfi gyermek fogantatott

!

4. Az a nap legyen setétség ; az Isten

onnét felül azt meg ne látogassa, és a

világosság is azon ne fényljék.

5. A setétség meghomályosítsa azt

és a halálnak árnyéka ; azon a felh
lakozzék, a napnak hévsége háborítsa

meg azt.

6. Azt az éjszakát homályosság fogja

bé, ne örüljön az esztendnek napjai

között, ne számláltassék a hónapokhoz.

7. íme az az éjszaka
,

legyen magának
való

;^
ne legyen örvendetes éneklés azon.

8. Átkozzák meg azt, kik a napot

átkozzák, és a kik készek siratni szüle-

tések napját.

9. Megsetétüljenek az estvéj ének csil-

lagai; várja a világosságot és el ne jöj-

jön, és ne lássa a hajnalnak feljövetelét.

10. Mert nem zárta bé az én anyám
méhének ajtait ; sem pedig az én sze-

mem ell nem rejtette el a nyomorú-
ságot.

11. De mire nem * holtam meg az én

anyámnak méhében ? avagy mzerí hogy,

kijvén az én anyámnakmé\éV6\ élnem
vesztem ? * rész lO, IS. Jer. 20, 18.

12. Miért tartottak térdeken, és miért

adtak csecset, hogy szophatnám ?

13. Mert most földben feküdném és

nyugodnám : aludnám és nyugodalmam
volna nékem.

14. A Királyokkal és a földíiek Taná-

csosaival, kik a puszta helyeket ma-
goknak felépítik vala.

15. Avagy a Fejedelmekkel, kiknek

aranyok vala, a kik ezüsttel házaikat

megtöltik vala.

16. Avagy miért nem lettem ollyan,

mint az elrejtett idétlen gyermek: mint

a kisdedek, a kik világosságot nem
láttak ?

17. Ott a hitetlenek megsznnek a

fenyegetéstl, és ott nyugosznak, a kik

a munka miatt megfáradtak.

18. Egyetembe a foglyok ott megnyu-
gosznak, és nem hallják a sarczoltatónak

szavát.

19. Mind kicsiny s mind nagy ott va-

gyon : a szolga is szabados ott az

urától.

20. De miért ád az Isten a nyomorult-

nak * világosságot, és életet a kesere-

dett szíveknek ? * rész e, 9.

21. Kik a halált várják, és nem j el,

és mellyet szorgalmatosban keresnek,

hogy sem mint az elrejtett kincset

!

22. Kik nagy örömmel örvendeznek

:

vígadnak, mikor koporsót találóak.

23. A férjíiúnak, a kinek útja elrejte-
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tett, és a kit az Isten bekerített nyomo-
rúsággal ?

24. Mert az én ételem eltt fohászko-

dom GS az én ordításim, mint a * vizek

ugyan kiomolnak ! * rész le, le.

25. Mert a melly félelemtl * féltem,

az jöve reám ; és a mitl tartok vala, az

esék rajtam. * rész i, 5. 31, 23.

26. Nincsen semmi csendességem sem-
miképen nem nyughatom : mert rajtam
a nyomorúság

!

4. EÉSZ.

Elifáz feddi Jóbnalc békételen voltát, és képmutatónak
vádolja.

És felelvén a Témán nemzetségébl való

Elifáz, monda

:

2. Valyon s nem bánod é, ha néked
ellenkez beszédet szólunk? mindazáltal

ki foghatja meg az ember beszédit ?

3. Imé sokakat tanítottál, és a meg-
fáradott kezeket * megersítetted.

* Ésa. 53, 3.

4. A nyomorúság alatt elesendt a te

beszédid felemelték, és a reszket tér-

deket megersítetted

:

5. Most pedig, holott te reád jött a

nyomorúság, nehezen szenveded é? s

hogy szintén reád szállott, elrettentél é ?

6. Avagy nincsen é helyén a te isteni

félelmed, * reménységed, várásod és a

te útaidnak tökéletessége ? * rész 1, s. 2, 10.

7 . Emlékezzél meg, kérlek, kicsoda volt

oUy, a ki ártatlan lévén, elveszett volna ?

és holott töröltettek el az igazak ?

8. St inkább én láttam, hogy a kik

hamisságot szántottak, és gonoszságot
vetettek, * ugyanazont aratták.

* Péld. 22, 8. Hós. 10, 13. 14.

9. Mert az Istennek csak * lehellése

miatt elvesznek, és az orrának csak
szele miatt megemésztetnek a gonoszok!

* Ésa. 11, 4. 2 Thess. 2,8.

10. Az oroszlánnak ordításával, és a

kegyetlen oroszlánnak szavával, és az

oroszlán kölyköknek fogaikkal roncsol-

tatnak öszve

:

11. A megaggodt oroszlánnak, melly
ha prédát nem kaphatna, elveszne, és a

kegyetlen oroszlán \.ö\y\QmQk fogaikhal
szaggattatnak el.

12. Annakfelette titkon én hozzám ho-
zatott egy beszéd, mellybl tanultam va-
lamit.

13. Az éjjeli látások miatt való gon-

dolatim között, mikor az emberekre mély

álom szokott szállani:

14. Nagy félelem és rettegés jöve reám

és az én csontaimat igen megrémité

;

15. Mivelhogy az én orczám eltt egy

lélek méne el, melly az én testemnek

minden szrit felborzasztá.

16. Melly megálla, mellynek ábrázat-

ját nem esmérhetém, noha az képe az

én szemem eltt forogna; és illyen lassú

szót hallék

:

17. Valyon a halandó ember az Isten-

nél * igazabb lehet é ? Valyon az Te-

remtjénél tisztább lehet é az ember ?
* rész 35, 2. Zsolt. 130, 3.

18. Imé az szolgáinak is nem adott

változhatatlan ersséget, és az Angya-
liban is * talált bnt. * 2 Pét. 2, 4.

19. Mennyivel inkább talál a földbl

csinált házakban lakozókban : kiknek a

föld az fundamentomok, és a kik hama-
ráb elromlanak a molynál.

20. Kik reggeltl fogva estvéig gyöt-'

rettetnek, és mikor senki ingyen sem
gondolná, elvesznek örökké.

21. Avagy nem meghalnak é, minek-

utánna ezeknek méltóságok,melly berniek

vala, elvétetik? és az bölcseségek ál-

tal * élhetnének éf * Zsoit. 49, 11.

5. RÉSZ.

Elifáz mégis feddi Jdbot, és végre néki tanácsot ád.

No immár hívd el, ha vagyon valaki,

ki néked segítséggel lehetne: a szentek

közzííl pedig, mellyikhez folyamodói ?

2. Ha a bolondhoz folyamodói az Úr-

nak haragja azt megöli : és az búsu-

lása megemészti az esztelent.

3. Én láttam, hogy a bolond * ember
meggyökerezett,kinek szép hajiékát nagy
hamar megátkoztam. * zsoit. 37, 35. 36.

4. Az fijai meg nem maradhatnak

:

mert a kapuban megrontatnak, és nem
lészen, a ki tet kiszabadítsa.

5. Kinek veteményét, a mellyet nagy

munkával tövis között gyjtött, az éhei-

holt eszi meg, és az gazdagságát a

tolvaj emészti meg.
6. Mivelhogy pedig nem a porból kö-

vetkezik a nyomorúság, és a háborúság
nem a földbl nevekedik

;

7. Hanem nyomorúságra * születtetik

az ember a bnért^ mint az eleven szén-

bl a szikrák felmennek : * rész 7, le.

8. Annakokáért én az ers Istenhez
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folyamodnám, és az Istenre * bíznám
minden dolgomat. * rész 2, 10.

9. A ki olly nagy dolgokat cselekeszik,

mellyéknek * végekre senki nem mehet,

és csudálatosokat, mellyeknek számok
nincsen !

* zsoit. 72, is. Rom. 11, 33.

10. Ki est * ád a földnek színére, és

a mezkre vizet szolgáltat ; * zsoit. 135, 7.

1 1 . Hogy a szz^'M/íöt^o alázatosokat fel-

magasztalja, * és a gyászoló szegények

megtartassanak. * 1 sám. 2, 7. s.

12. Ki az álnokoknak gondolatjokat

semmivé * teszi, hogy semmit véghez az

kezeikkel ne vihessenek.
* Nehém. 4, 15. Zsolt. 33, 10. Ésa. 8, 10.

13. Ki megfogja * a bölcseket az

csalárdságokban, hogy mind azoknak ta-

nácsok, kik ellene tusakodnak, haszon-

talanokká legyenek. * i Kor. 3, 19.

14. És nappal is a setétségben járja-

nak és délben is * tapogatva járjanak,

mintegy éjszakán. * 5 móz. 28, 29.

15. Ki megszabadít az istenteleneknek

fegyverektl és * szidalmazásoktól, és a

szkölködt a kegyetlen kezébl.
* Zsolt. 62, 4-7.

16. E képen meglészen a szegénynek

az reménysége, és az álnokok az szá-

jokat * béfogják. * Zsolt. 63, 12. Ésa. 52,15.

17. Imé bezzeg boldog ember * az, kit

az Isten megdorgál ! annakokáért a min-
denható Istennk büntetését meg ne

utáljad ; * Péw. 3, 11. 12. jat. 1, 12.

18. Mert az, ki betegséggel meglá-

togat, és az, ki békötözget ; az, ki

megsebbesít, és a kinek kezei * meggyó-
gyítanak. * 5 Mdz. 32, 39.

19. A te sok ^ nyomorúságidból meg-
szabadít téged, de még a te számtalan

háborúságidban is nem illet téged a ve-

szedelem. * Zsolt. 91, 3. Péld. 24, 16.

20. Az éhségnek idején is megment té-

ged a haláltól, és a hadban is a fegy-

verbe öltözött kezektl.

21. Mikor m^aH nyelvével ostoroz té-

ged * megmenekedel ; és nem félsz, hogy

a pusztaság reád következzék.
* Zsolt. 52, 4-7.

22. A púsztítást és az éhséget * neve-

ted, és e földnek fene állatitól f sem-

mit nem félsz. * zaoit. 34, 11. t zsoit. 91, 13.

23. Mert még a mezon való kövekkel

is frigyed lészen néked és a mezn való

fene állatok is * békességesek lesznek te

veled. * Hós. 2, 17.

24. És meglátod hogy békesség lészen

a te hajlékodban, és a te házadnépét

békességben látod, ha nem vétkezel.

25. Továbbá azt is meglátod, hogy a

te magod * megszaporodik és a te fijaid,

mint a földön való fíí.

* rész 42, 11-17. Zsolt. 127, 3. 4.

26. Vénségedben mégy bé a te kopor-

sódba, mint a learatott búza a csürhe

vitetik az ideje korán.

27. Imé ez a dolog : ezt mi megkísér-

tettük, és így vagyon
;
engedj ennek, és

tanuld meg ezt te * magadért

!

*rész 3, 1-26. 2, 10.

6. EÉSZ.
.Jdb menti magát Elifáz ellen.

Peleié pedig Jób s monda

:

2. Vajha szorgalmatosan fontba vettet-

nék az én boszankodásom, és az én nyo-

morúságom egyaránt való mértékkel mé-
rettetnék meg.

3. Mert most az a tengernek fövényinéi

nehezebb ;
* azért nyelem el az én be-

szédimet ! * Péia. 27, 3.

4. De a Mindenhatónak súlyos * nyilai

vágynak én bennem, mellyeknek mérge

ugyan megemésztette az én lelkemet,

és az Istennek rettentései úgy ostromol-

nak engemet, mint egy felkészült f had-

dal. * Zsolt. 38, 3. 4. f rész 19, 12.

5. Valyon a vadszamár a jó füvön or-

dít é? avagy az ökör bg é az abraka

mellett ?

6. Valyon valami ízetlen étket eszik é

az ember só nélkül ? és vagyon é a tik-

monszékinek valami íze ?

7. Az én lelkem a tiheszéditektliszo-

nyodik, és azok az én étkemnek ízetlen

-

ségei^.

8. Óh ha valaki azt mívelhetné, hogy

meglenne az én kívánságom, és hogy az

én reménységemet megadná az Isten

!

9. És akarná az Isten, hogy engemet

megrontana, és az karját kiterjesztené,

hogy megölne * engemet ; * rész 3, 20.

10. Mert még vagyon valami vígaszta-

lásom (jóllehet az én fájdalmim miatt

izzadok, mivelhogy az Isten semmit nem
kedvez) hogy tudniillik a szent Istennek

beszédit el nem rejtettem.

11. Micsoda az én erm, hogy illyen

fájdalomban megmaradnék ? avagy hol

vagyon vége nyavalyámnak, hogy az én

életemnek hosszabbulását kívánnám.

12. Valyon az én ersségem hasonla-
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tos é a knek ersségéhez ? avagy az én

testem oUyan é mint az aczél ?

13. Nincsen é valyon inkább mentsé-

gem nékem avagy az én tehetségem el-

költ é én tlem ?

14. Az ellen kinek az barátjához való

kegyelmessége elolvad és a Mindenha-

tónak félelmétl elszakadott ?

15. Az én barátim * megcsaltak enge-

met, mint a megáradott patak, és mint

az elmúló patakoknak áradása.
* rész 2, 11. 16, 20.

16. Mellyek íe76en ajégmiatt iszonyúak,

mellyekben a hó béenyészik.

17. Mikor pedig a melegség miatt el-

olvadnak, elfogynak azok: és mikormeg-
melegesznek, mindenik az fenekébl

hamar elszárad.

18. Ide s tova folynak az szokott út-

jokról és semmivé lévén elvesznek.

19. Melly dolgot látván azok, kik a Té-

mán tartományából mennek és a Séba-

beli seregek, kiknek nagy reménységek

vala e féle patakokhoz :

20. Megszégyenlik, hogy azokhoz bíz-

tak volna : mert vízért oda menvén meg-
pirulnak.

21. Mert most, a minémek ti

valátok hozzám, nem azok vagytok és

látván az én nyomorúságomat, * féltek.
* Zsolt. 31, 12.

22. Nemde azért féltek é, mivelhogy

azt mondottam volna
;
adjatok nékem

valamit f vagy a ti jószágtokból énéret-

tem ajándékozzatok valakit ?

23. Avagy hogy szabadítsatok ki engem
az ellenség kezébl ? és a hatalmasok

kezébl vegyetek ki engemet ?

24. Tanítsatok meg engem ; és vesz-

tegségbenlészek ; és ha valamit vétettem

!

adjátok nékem megértenem.

25. Óh bezzeg hathatók az igaz beszé-

dek ; de mit használ ez a ti mód nélkül

való feddéstek

!

26. Nemde az én mondásimat akarjá-

tok é kárhoztatni? és illy nyomorult el-

vettetett em6er 'beszédét hánytatni?

27. Mintha egy árva ellen támadnátok,

mikor árkot ástok ellenem ti barátotok

ellen

!

28. De most legyetek hozzám csendes-

ségben, és tekintsetek reám: és megí-

télhetitek, hogyha én hazudok.

29. Térjetek, kérlek, az igazságra^ ne

legyen hamisság köztünk j Térjetek meg
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ismét azt mondom, és az én * igazságom

maradjon helyén. * rész i6, i7.

30. Avagy az én nyelvemen hamisság

találtatiké ? avagy az én szájam az én

nyomorúságimat nem beszélheti é meg ?

7. EÉSZ.

Jól) szl békételeul.

Avagy nem elhatároztatott * ideje va-

gyon é az embernek e földön, és mint

a béresnek f napja, nem ollyan é az

embernek ideje ? * rész u, 5. t Ésa. le, u.

2. Miképen a fáradt szolga kívánja az

árnyékot, és miképen a béres várja az

munkájána/í végét :

3. Azonképen ln az én dolgom, hogy

élném a nyomorúságos hónapokat ; de

még az éjszakák is * bántásimra rendel-

tettek nékem. * vers 4.

4. Mikor lefekszem, azt mondom: Va-
lyon mikor kelek fel, és mikor múlik el

az éjszaka? Úgyannyira terheltetem az

én gondolatimmal mind virradtáig

!

5. Az én testem férgekkel, és a sok fe-

kélyeknek megszáradott * korpájával

mintegy porral ugyan felruháztatott, az

én bröm meghasadozott és a fekélyek

miatt ugyan elolvadott. *rész2,7. s. i6,8.i5.

6. Az én életemnek napjai gyorsabbak

voltak a takácsnak karikáinál, és re-

ménységemen kivííl elmulának.

7. Emlékezzél meg Uram, (holott az

én életem ollyan mint egy * szél, és az

én szemem ismét a világi}ói nem látja:
* rész 8, 9. 14, 1. 2.

8. És senki az fényes szemével azu-

tán engem nem lát) és a te szemeiddel

tekincs reám, hogy többé ne éljek

!

9. Miképen a felh elmúlik és elme-

gyen
; így ki a koporsóba száll, nem j

tobhé fel a nyomorúságra ;

10. Nem tér vissza többé az hajlé-

kába, és meg nem esméri tet többé az

helye.

11. Ezokáért én sem tiltom meg az én

szájamat, hanem szólok az én lelkem-

nek fájdalmában, és panaszolkodom az

én szívemnek keserííségében.

12. Uram! Valyon ollyan vagyok é

mint a tenger? avagy mint a * czethal,

hogy ellenem ugyan strázsát állasz ?
* rész 41, 12 -34.

13. Mikor ezt mondom: Az én nyoszo-

lyám engem megvigasztal, az én pana-
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szolkodásomat az én ágyasházam meg-
könnyebbíti :

14. Akkor * rettentesz meg engem ál-

mokkal, és látásokkal háborítasz meg
engem, * rész 23, 21.

15. ügyannyira, hogy az én lelkem vá-

lasztja a megfojtatást és a * halált, in-

kább mint az én csontaimat, * r^sz 16, 20.

16. MeUyeket utálok, hogy hosszú ideig

ne éljek? Távozzál el, üram^ én tÖlem:

mert * az én életemnek napjai f csak

nyomorúságosok ! *i Kir. 19,4. t rész 30,15 -19.

17. Yalyon micsoda az ember * hogy

ötet illy nagyra becsülöd, és a te szíve-

det reá veted, * zsoit. s, 5.

18. És hogy reggeli idkben megláto-

gatod tet, és minden szempillantásban

próbálod ötet.

19. Míglen nem fordítod el rólam ha-

ragos szemeidet ? Nem távozol é csak

addig is el tlem, míglen az én nyála-

mat elnyelném ?

20. Vétkeztem :
* de mit cselekedhet-

nem te veled, óh embereknek rizje !

Miért tettél ki engemet magadnak mint

egy tárgyat, annyira, hogy életem is né-

kem terhemre legyen ? * rész 10, u.

21. St inkább miért nem kegyelmezel

meg az én vétkemnek, és nem törlöd el

az én álnokságomat, holott immár szin-

tén a porban fekszem ? avagy miért

hogy jó idején engem meg nem keres-

tél, hogy most ne élnék ?

8. RÉSZ.

Bildád megfecldi Jóbot, hogy az Isten igazságának ellene

való dolgot szólana.

Akkor felele a Suákh városbeli Bildád,

s monda

:

2. Míglen szólasz e féléket ? Lám oly-

lyan a te szádnak beszéde, mint a se-

bes szél

!

3. Nemde inkább az igaz ítéletet az

ers /síén * elfordítaná é? avagy a Min-

denható valaki igazságát elfordítaná é ?

* 2 Krón. 19, 7. Sir. ], 18.

4. Ha a te *
fij aid ellene vétkeztek,

azért adta ket az istentelenségeknek

büntetése alá. * i8. 19.

5. De te ha szorgalmatosan az ers

Istent * megkeresnéd, és a Mindenható-

tól bocsánatot kérnél. * rész 22, 23.

6. Csak tiszta szív és igaz légy : bi-

zonyára felserkenne éretted, és elvégezné

a te igazságodnak hajlékát.

7. És a te elbbi állapotod igen vé-

kony lenne, * úgy megnevekednék a te

utolsó állapotod. * rész 42, 12. 17.

8. Mert kérlek, tekincs a régi* idbeli

emberekre, és készítsed te magadat a

mi régi eleinkrl való kérdezkedésre

;

* 5 Móz. 4, 32. 32, 7.

9. (Mert mi csak * tegnapiak vagyunk

és semmit nem kísértettünk ; mert a mi
életünknek napjai mint az árnyék e föl-

dön.) * rész 7, 7. Zsolt. 39, 13.

10. Valyon nem tanítnak é meg azok

téged ? avagy nem mondják é meg és

szivek szerint beszélik é meg néked f

11. Valyon a káka felnevekedik é a

nedves sár nélkííl? megn é a sás a

víz nélkííl ?

12. Még mikor * zöldellik, ha fel nem
szakasztják is, minden fíínek eltte meg-
szárad. * Zsolt. 129, 6. Jer. 17, 6.

13. Hlyének * mind azoknak ösvényeik,

valakik az ers Istenrl elfelejtkeznek :

mert a képmutatónak f reménysége el-

vész, * Zsolt. 129. 5. 6. t rész 11, 20.

14. Kit megcsal az reménysége és az

bizodalma ollyan lészen, mint a pók-

nak * háza. * Ésa. 59, 6.

15. Mellypók^ mikor SiZ 6 házára eresz-

kedik, nem állhat meg; vagy mikor reá

ragaszkodik nem maradhat meg.
16. Viszont az istenfél ollyan^ mint

a b nedvességíí * élfa a Nap eltt,

mellynek gyenge ága az kertében kiter-

jeszkedik ;
* Zsolt. 1, 2. 3.

17. Mellynek gyökerei nagy síírííen

öszvefonódnak és az urának palotá-

jába benéz.

18. Hogyha pedig az ura elveszti azt

az helyérl úgyannyira, hogy a helye

is megtagadja a/áí^ mondván : Én nem
láttalak téged.

19. Imé ez az életének öröme; mert
más földben annál inkább gyarapodik.

20. Imé az ers Isten a tökéletes em-
bert nem utálja meg; de a gonoszoknak
nem ád elmenetelt.

21. Még az Isten bétölti * nevedséggel

a te szádat, és a te ajakidat örvendetes

vígassággal. * rész 42, 12-17.

22. A te reá törk pedig szégyembe
öltöznek, és az istenteleneknek sátorok

sehol sem lészen.

9. RÉSZ.
Jób menü magát Bildád ellen.

Felelvén pedig Jób, monda

:
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2. Igaz dolog, jól tudom hogy ügy va-

gyon : mert mimódon lehetne igaz a

halandó ember, ha az ers Istenhez * ha-

sonlíttatnék :
* r««z 4, n- io.

3. Ha akar perelni ö vele ; néki ezer

közzíü is egy meg nem felelhet;

4. Mert az /síew bölcs az 0 szívében, és

erejében hatalmas. Kicsoda az, a ki ó'

ellene szívét megkeményíti; és * békes-

bégben maradhatna ? * Ésa. 45, 9. 10.

5. A melly Isten, helyekrl elmozdítja

a hegyeket, úgy hogy az emberek csak

eszekbe se vegyék, a ki azokat az 0 ha-

ragjának idején felforgatja:

6. És a ki a földet hel3'ébl kimozdítja,

úgyannyira hogy az 0 oszlopi megren-

düljenek
;

7. A ki a napot ha megtiltja, fel

nem kél, és a csillagokat bépecsétli.
* Jós. 10, 12. 13.

8. A ki csak önmaga terjesztette ki az

egeket, * és a tengernek hatalmát Mha
alatt tapodja. * Ésa. 44, 24.

9. A ki teremtette a gönczöl * szeke-

rét, a kaszahúgyot és a fiastyúkot, és a

dél felé való mi tlünk elrejtett csillago-

kat. * Ámós 5, 8.

10. Aki a nagy dolgokat* cselekeszik,

és megfoghatatlanokat, és csndálatoso-

kat, és számlálhatatlanokat. * rész 5, 9.

11. ímé, ha elmegyen is én mellettem :

mindazáltal nemláthatom meg; ha által-

megyen is rajtam, mindazáltal eszembe

nem veszem ötet.

12. Ha mit elragad: kicsoda kénszeríti

arra, hogy viszaadja azt? és kicsoda

mondhatja néki :
* Mit cselekeszel?

* Ésa. 45, 9. Róm. 9, 20.

13. Hogyha az Isten meg nem téríti

az haragját, az birodalma alatt a

kevélységnek oltalmazol megtörettetnek.

14. Mennyivel kevésbé felelgethetnék

én néki? és micsoda válogatott beszé-

dekkel állhatnék szembe vele?

15. Kinek én meg nem felelhetnék, ha
szintén igaz volnék is, hanem inkáhh az

én ítélbirámtól bocsánatot kérek.

16. Ha ötet ingerlem, valyon megfe-

lel é nékem ? Nem hihetem, hogy az én

szómat meghallgatná.

17. Ki megrontana engem forgószél-

nek * háborújával, és az én sebeimet

minden kára nélkül megsokasítaná

!

* rész 1, 19.

18. Nem hagyna csak lélekzetet is
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vennem, hanem keserú'séggel bétöltene

engemet.

19. Hogyha ervel vele tusakodnám,

ímé igen ers: ha törvénnyel kisértem,

kicsoda lészen prókátorom ?

20. Ha igaznak állatnám magamat
lenni ; az én szájam * kárhoztatna enge-

met ; ha tökéletesnek : bnössé tenne

engemet. * rész 9, 2. jak. 3, 2.

21. Tökéletes * vagyok, nem vádol en-

gem az én lelkem : mindazáltal utálom
mégis életemet. * rész 1, s. 2, 3. 23, 10—12.

22. Ezokáért azt mondom : A tökéle-

test szintúgy, mint a gonoszt, mege-
mészti az Isten;

23. Mert az ostorával hamar megöl,

és az ártatlanoknak próbáitatásokat ne-

veti.

24. A föld pedig adattatik a hi-

tetlen ember birodalmába, ki az

Bíráinak orczájokat elfedezi ; ha Isten

ezt nem cselekeszi, valyon kicsoda

egyéb f

25. Az én életemnek napjai pedig gyor-

sabbak lnek a * pályafutónál, hamar
elfutának, és e jóban nem ln ré-

szek. * rész 7, 7.

26. Elmulának, mint a könnyen folyó

hajók, vagy mint az ételre repül saske-

sely íí.

27. Ha azt mondom: No elfelejtkezem

az én panaszolkodásimról, elhagyom az

én haragomat, és én magamat megvidá-
mítom.

28. Mindjái^t rettegek az én sok fáj-

dalmimtól
;
megesmérem, hogy engemet

meg nem tisztítasz,

29. St mint az istentelennek, dolgom

úgy lészen ; miért munkálkodjam * tehát

híjába. * Zsolt. 73, 13. 14.

30. Ha én magamat * hóvízzel megmo-
som is, és szapannal megtisztítom is az

én kezeimet : * Jer. 2, 22.

31. Ugyan a verembe taszítanál enge-

met és az én ruháim is utálnak engemet.

32. Jóllehet az Isten nem ember, mint
én vagyok, hogy néki * megfelelhetnék,

és ketten perbe állanánk, * vers ó. 4.

33. Es nincsen mi közöttünk igazlátó,

ki az kezét közbe vethesse mint kettnk
között.^

34. És a ki az vesszejét rólam elve-

hetné, és az rettentését, hogy engemet
meg nem háborítana

:

35. Mindazáltal szólok és az Úri6\
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nem félek ; mert nem annyira * vádol

engemet az én lelkemesméreti.
* vers 21. 1. Ján. 3, 21.

10. EÉSZ.

Jób panaszolkodik nyomorúságáról.

Az én lelkem útálja életemet, az én pa-

naszolkodásomat elhagyom: és az én

lelkem keserségében szólok.

2. Azt mondom az Istennek : Ne kár-

hoztass engem; st add tudtomra nékem,

miért perlesz velem ?

3. Avagy jónak tetszik é néked, hogy

megnyomorítasz? hogy a * te kezed

munkáját megutálod ? és hogy a gono-

szoknak tanácsokat jóvá hagyod?
* Ésa. 64, 8. 9.

4. Yalyon testi szemeid vágynak é né-

ked? úgy ítélsz é te, mint az ember ítél ?

5. Avagy hasonlatosok é a te napjaid

az emberek napjaihoz? avagy a te esz-

tendeid hasonlatosok é az ember idejé-

hez ?

6. Hogy az én álnokságomról tudakoz-

nál, és az én bnöm fell értekeznél?

7. Jól tudod te magad, * hogy én nem
vagyok f gonosz ember

;
mégis mind-

azáltal nincsen, a mi kezedbl kiszaba-

díthatna. * rész 1, 8. 2, 3. t rész 16, 17-19.

8. A te kezeid keserséggel illetnek

engemet, mellyek engemet ^ teremtet-

tek : mindazáltal mégis egyaránt körü-

löttem vágynak azok, a mellyekkel el

akarsz veszteni engemet.

9. Emlékezzél meg, kérlek, hogy mint-

egy sárt úgy csináltál engemet, ismét

porrá tennél é engemet. * zsoit. 139, u. 15.

10. Avagy nem úgy öntöttéi é engemet

mint a tejet ? és mint a sajtot megol-

tottál engemet?
11. Brrel és hússal körülvettél en-

gemet, csontokkal és inakkal béfedeztél

engemet

;

12. Élettel és irgalmassággal mega-
jándékoztál engemet ; és a te megláto-

gatásod tartá meg az én lelkemet

!

13. És noha ezeket a te szívedben el-

rejtetted : mindazáltal tudom, hogy mind
ezekrl megemlékezel

:

14. Nemde mihelyt gyarlóságból * vét-

kezem, eszedben tartod é ? és az én ál-

nokságomtól nem f tisztítasz é meg en-

gemet ? *rész7,20.21. 16, 17. f Zsolt. 51,11.

15. Ha istentelen vagyok: jaj * nékem

;

ha igaz f vagyok is, fejemet fel ** nem

emelhetem : elégedjél meg azért az én

gyalázatommal, és tekints az én nyomo-
rúságomra ;

* Ésa. 66, 24. Máté. 25, 33. 41. 46.

t vers 7. ** rész 2, 7. 8. 7, 5.

16. Mert nevekedik az, 65 mint a kegyet-

len oroszlán, * úgy kergetsz engemet,

és ismét csuda fájdalmakat bocsátasz

én reám. * Ésa. 38, 13.

17. Megújítod a te haragodnak * bi-

zonyságit én elttem, megöregbíted a

te bosszúállásodat ellenem, mellyek

mintegy különb-különb seregek enge-

met ostromlanak. * rész 16, 9. 13. 14.

18. De miért hoztál ki * engemet az én

anyámnak méhébl? óh vajha meghol-

tam volna, és szem engemet nem látott

volna !
* rész 3, 3. 11.

19. És volnék, mintha soha nem lettem

volna; az én anyámnak méhébl mind-
járt a koporsóba vitettem volna

!

20. Valyon nem sznik é meg az Úr
egy kevéssé az én életemnek napjaiban?

S nem veszi é el rólam a kint, hogy
egy kevéssé megnyugodnám ?

21. Minekeltte oda mennék, honnét

meg nem jnék ; a setét földbe tudniil-

lik, és a halál árnyékának helyére ;

22. A setét földbe, melly oUyan mint

a setét homály, és a halálnak árnyéka,

és a mellyben viszontagsággal való vilá-

gosság nincsen, és akármelly világos le-

gyen is, ugyan hasonlatos a homályhoz.

11. RÉSZ.

Sófár Jóbot képmutatással s vakmeró'séggel vádolja, és

megbánásra inti.

Feleié Jóbnak a Naámabeli Sófár, s

monda

:

2. Avagy nem kell é megfelelnünk a

te sok beszédidre? avagy a csácsogó em-
ber lehet é igaz ?

3. A te hazugságid miatt az emberek-

nek kell é hallgatniok ? És nem kell é

senkinek szégyennel illetni tégedet, ki

egyéheket csúfolsz ?

4. Mert azt mondád : Tiszta * az én

életem, és tiszta vagyok a te szemeid

eltt. * rész 10, 7. 14.

5. De vajha az Isten szólana, és meg
nyitná ajakit te ellened !

6. Hogy megjelentené néked az elrej-

tett titkos bölcsesége által hogy a teha-

misságodnak kétszer nagyobb büntetését

érdemlenéd a törvény szerint, melly dol-

got végy eszedbe, ha az Isten meg akarna
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büntetni, hogynem mint e jelenvaló

büntetésed.

7. Valyon az Isten bölcseségéneh mély-

ségét megtalálhatod é ? avagy a Min-

denható bölcseségének mindenestl fogva

végére mehetsz é.

8. Melly magasabb a magas egeknél, s

mint cselekedhetel tehát? mélyebb min-

den mélységnél, s miképen mehetsz vé-

gére ?

9. Hosszabb annak mértéke a földnél;

és szélesebb a tengernél.

10. Ha ki akar vágni, vagy bérekeszteni,

vagy egybegyjteni; kicsoda állhat néki

ellene ?

11. Holott jól esméri a * csalárd em-

bereket, és jól látja az álnokságot; hogy

lehetne azért, hogy ezt eszébe nem
venné ? * zsoit. lo, u.

12. Hogy a bolond legyen értelmes

ember: az ember, mondom, melly tudat-

lanságban születtetik, mint a vadsza-

márnak íija ?

13. Ha a te szívedet hozzá készítet-

ted : a te kezeidet ö hozzá kiterjesszed.

14. Ha álnokság vagyon a te kezed-

ben: messze távoztasd azt, és ne hagy-

jad, hogy a te hajlékidban lakozzék * a

gonoszság. * Zsolt. 101, 7.

15. Akkor, mikor a bíínböl felemelén-

ded a te orczádat : kétség néMl ers
lészesz és és nem * félsz ; * i Jan. 3, 21.

16. Mert a te háborúságidról elfelejt-

kezel, és mint a meg nem térend el-

folyt vizekrl, úgy emlékezel meg.

17. És a délszínnél fényesebb * idd
támad, a nyomorúságból kirepülsz, és a

reggeli világossághoz hasonlatos lészesz.
* Zsolt. 37,6.

18. Bízzál azért míglen a reménység

tart ! hogyha a te életedet megvizsgá-

lándod
;
bátorságban * nyughatól.

* 3 Móz. 26, 5.

19. Es mikor nyugszol, senki meg nem
rettent * tégedet : st sokan néked kö-

nyörögnek. * Zsolt. 3, 6. 7.

20. A gonoszoknak pedig kevély tekin-

tetek * elfogy, mikor a megszabadulás-

nak úta elvétetik tlök, és az remény-
ségek az halálokkal együtt elvész.

* rész 18, 5—21.

12. EÉSZ.

Állatja Jób, hogy Isten az szabadsága szerint az igaz

embert is sanyargatja.

Felele erre Jób, és monda

:

2. Ugyan is csak ti vagytok emberek, és

veletek hal meg a bölcseség.

3. Nékem is vagyon ollyan * eszem,

mint néktek, s nem alábbvaló vagyok

nálatoknál ; és ki nem tudná ezeket,

mellyeket ti mondotok ! * rész 13, 2.

4. Ollyan vagyok mint a ki barátjá-

nak * csúfja, a ki mikor az Istenhez ki-

ált
;
meghallgattatik : csúfság az igaz s

tökéletes ember !
* Péid. 14, 2.

5. Ollyan, mint az elaludt és megvet-

tetett szövétnek, a békeségben él em-
bernek gondolatja szerint, az a kinek

lábai * megtántorodtak ! * zsoit. 38, 17.

6. A kóborlóknak hajlékok csendes,

és bátorságos azoknak házok^ kik az ers
Isten haragját ingerlik, kikkel az Isten

ezt míveli, hogy a mit kívánnak, meg-
legyen. * Zsolt. 73, 3—12.

7. Mert kérlek kérd meg a barmokat

;

és tégedet azok közzul mindenik megta-

nít; vagy kérd meg az égi madaraktól,

és megmondják néked.

8. Avagy beszélj a földdel, és megtanít

tégedet, de még a tengernek halai is

megbeszélik néked

!

9. Mind ezek közzül,^ valyon mellyik

nem tudja, hogy az Úrnak keze csele-

keszi ezt ?

10. Kinek * hatalmában vagyon minden

él állatnak élete, és minden embernek

okos lelke. * rész 33, 4. Dán. 5, 23.

11. Nemde nem a fül próbálja é meg
a * szót? miképen az embernek ínjekós-

tolja meg az ételt. * rész 34, 3.

12. A vén emberekben vagyon é * a

bölcseség? és az értelem a napoknak

hosszú voltában é ? * rész 15, 9. 10. 33, 7. s.

13. Az Úrnál vagyon a bölcseség és a

hatalom, övé a tanács és az értelem.

14. Imé a mit akar, úgy megrontja,

hogy senki fel nem építheti : oltalma

alá zárja * az embert, és senki onnét ki

nem veheti. ^ Jei. 3, 7.

15. Imé úgyannyira megfogja a vize-

ket, hogy elszáradnak: avagy úgy kibo-

csátja azokat, hogy e földet elborítják!

16. 0 nála vagyon az * ersség, és

mindennek valósága ; övé az eltévelye-

dett, és a ki a tévelygésbe viszen.
* rész 9, 4.

17. Ki azt cselekeszi, hogy a Tanács-

adók * megbolonduljanak és a Bírákat

megbolondítja. * Ésa. 19, 11. 12. 1 Kor. 1, 19.
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18. Ki a Királyoknak övöket eloldja,

és ismét a derekokra övet * köt.
*Dán. 2,21.4,30-33.

19. A ki azt cselekeszi, hogy a Fem-
bereknek bolondságra jusson dolgok, és

a Hatalmasokat elveszti.

20. A ki az ékesenszólótól elveszi a

beszédet, és a vénektl a jó * tanácsot.
* vers 17.

21. A ki utálatosságba * hozza a szaba-

dosokat; és megertleníti f a Hatalma-

sokat. * Zsolt. 107, 40. t Ésa. 40, 23.

22. Ki a setétségbl kijelenti * a

mélységes titkos dolgokat ; és megvilá-

gosítja a nagy homályos dolgokat.
* Dán. 2, 22. 1 Kor. 4, 5.

23. A ki megszaporítja * a népeket,

és ismét elveszti ket ; és ki elterjeszti

a népeket, és elviszi azokat az he-

lyekre. * Zsolt. 107, 38.

24. Ki a föld népe Fejedelminek esze-

ket * elveszi, és azt cselekeszi, hogy
bujdóssanak kietlen pusztában.

* vers 19. Zsolt. 107, 40.

25. A ki azt cselekeszi, hogy tapogas-

sanak * setétben világosság nélkül, és té-

velyegjenek mint a részeg. * rész 5, 13. u.

13. RÉSZ.
Panaszolkodik tarátinak hségtelenségekró'I, és magafor-

gatja ügyét Isten eltt.

Imé mind ezeket * látta az én szemem,

s hallotta az én fülem, és megértette

;

* rész 12, 12-25.

2. Bizonyára a mit ti tudtok én * is

tudom ; nem vagyok tudatlanabb nála-

toknál. * rész 12, 2. 3.

3. Minden kétség nélkül én a Mindenha-

tóért szólok, és vetekedni örömest akarok

az ers Istenért.

4. Mert bizonyára ti hazugságnak mes-

terei vagytok, és mindnyájan semmire

kell^ * orvosok !
* rész le. 2. 32, 3.

5. Oh vajha valaki azt cselekedné, hogy

teljességgel hallgatnátok, mert a volna

a ti * bölcseségtek ! * Péia. 17, 27. 28.

6. Halljátok meg azért immár az én

vélekedésemet, és az én ajakimnak per-

lését vegyétek eszetekbe.

7. Nemde az ers Isten képében kell

é hamisságot * néktek szólnotok? avagy

az képében kell é csalárdságot monda-
notok ? * rész 42, 8.

8. Avagy az személyével gonoszul

kell é élnetek, mikor az ers Isten ké-

pében velem tusakodtok?

9. Valyon jó dolog lészen é, ha min-
den dolgotokat meghányja veti, hogy hí-

zelkedéstekkel megcsúfolátok tet mint
az embert?

10. Minden kétség nélkíü * megbüntet;

titeket, hogyha titkon lesztek is sze-

mélyválogatók. * rész 42, 8.

11. Avagy az dicsséges méltósága]

nem rettent é meg titeket ? avagy az

büntetésének félelme * nem száll é éret-

tem reátok ? * zsoit. 119, 120.

12. A ti emlékezeteitek hasonlatosok

lésznek a hamuhoz: és a mellyek ti

elttetek becsületesek, a sárhoz.

13. Hallgatván álljatok el rólam, hadd
szóljak én ; s ámbátor akármi essék

rajtam.

14. Miért szaggatnám fogaiftimal az én

testemet? és az én lelkemet miért szorí-

tanám * markomba? * Bir. 12, 3. 1 sám. 19, 5.

15. Ha megölne engemet, ezután nem
reménylenék semmit tle, mindazáltal

eltte az én útaimat igazán hordozom.

16. Mert is nékem segítségem lészen;

de az színe eleibe a képmutató * nem
mehet. * zsoit. 1, 5. 5, e. 7.

17. Halljátok meg íigyelmetesen az én

beszédemet, és a ti fületekbe vegyétek

bé a mit mondok
;

18. Mert ha az én dolgomat igazán meg-
mondándom : jól tudom hogy én igaznak

találtatom.

19. Kicsoda az ember, ki velem perel-

hetne ? hogyha most e felöl nem szól-

hatnék, meghalnék

!

20. Csakhogy, Uram, e két dolgot ne

cselekedd velem ; a te színed ell el nem
rejtezem.

21. Tudniillik^ hogy a te súlyos keze-

det tágítsad rólam ; és a te rettentésed

el ne rettentsen engemet. * rész 7, i4.

22. Azután szólítsd az íí^^efre, hogy én

néked megfeleljek, avagy én szólítlak,

hogy nékem megfelelj.

23. Mennyi álnokságim és vétkeim le-

gyenek nékem, add tudtomra: és az én

hitetlenségemet és czégéres bneimet je-

lentsed meg nékem

!

24. Miért rejted el * orczádat ellem
és úgy sanyargatsz engemet, mint ellen-

ségedet? * Zsolt. 8,15.

25. Valyon nem lengedez falevelet

gyötresz é ? avagy nemde a megszáradt

pozdorját üldözöd é ?
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26. Hogy én ellenem enn)^ kesexfísége-

ket rendeltél : és azt cselekedéd, hogy

gyermekségemtl * fogva való vétkeim-

nek büntetésit örökségül bírjam.
* Zsolt. 25, 7. 90, 8.

27. És hogy békóba* vetvén az énlábai-

mat, minden útaimra vígyázsz, melly

hékó az én lábaim gyökerébe bévásott.
* rész 33, 11.

28. Holott én, mint egy elrothadt állat,

megemésztetem és mint a ruha mellyet

a moly megeszen.

14. RÉSZ.

Ez életnek rövid s haszontalan volta.

Az asszonytól születtetett ember rövid

élet, * és bvölköd f háborúságokkal.
* Zsolt. 90, 10. t rész 5, 7.

2. Miképen a virág * mihelyt kinyilat-

kozik, leszakasztatik, és elmúlik mint

az árnyék, és nem állandó :

* rész 8, 9. Zsolt. 103, 15. 16.

3. Mindazáltal mégis ez illyen ember
ellen megnyitod é szemeidet, és tennen

magaddal törvénybe * állatsz é engemet?
* rész 10, 2.

4. Valyon kicsoda tehet tisztát a * tisz-

tátalanból? senki sem. * zsoit. 5, 7.

5. Mivelhogy pedig az embernek nap-

jai rövidek, és az ö hónapinak száma
te nálad * tudva vagyon; határt vetet-

tél néki, mellyet által nem hág

;

* rész 7, 1. Zsolt. 31, 16.

6. Annakokáért fordulj el, * TJram, az

embertl, és sznjék meg a nyomorúság

;

mig az napját mint a f béres eltölti.
* Zsolt. 39, 14. f rész 7, 1.

7. Mert vagyon a fa fell valami re-

ménység, ha levágattatik is, ismét meg-
újul, és az csemetéi meg nem sznnek.
8. Meg mikor igen megaggánd is a

földben az gyökere, ha a porban szin-

tén meghalna is az törzsöke :

9. Mégis a víznek nedvességétl meg-
virágzik, és kiágazik mint a plánta

;

10. De az ember az ertlenség miatt

megromolván meghall: és mikor kimú-
lik az ember, hol vagyon?
11. A víz kimegyen a tóból, a folyó-

víz kiapad, és megszárad

:

12. E képen mikor az «mber meghal,
nem támad fel, míg *

új egek nem lesz-

nek; s nem költenek fel az emberek^

sem az álmokból föl nem ébrednek.
* 2 Pét. 3, 10—13.

13. Yajha engemet a koporsóban el-

rejtenél, és felfedeznél engemet addig,

míg a te haragod elmúlnék : és nékem
vetnél határt, mellyben megemlékeznél
rólam

!

14. Mert minekutánna az ember meg-
hal, avagy feltámad é? Hafeltámadna

:

az én rendeltetett idmnek minden nap-

jaiban megújulást reménylenék, mig
elkövetkeznék az én * elváltozásom.

* 1 Kor. 15, 42-44.

15. Ha engem szólítanál: én is felel-

nék néked
;
avagy el akarod é veszteni

a te kezed munkáját ?

16. Hogyha most az én * lépésimet

megszámlálod, és az én bííneimért ha
elvesztesz :

* zsoit. se, 9. jer. 17, 10.

17. És úgymint egy csomóba * az én

vétkeimet bépecsételvén f az én álnok-

ságomhoz adod : * sir. 1, 14. t hs. 13, 12.

18. Bizonyára a magas hegy is illyen

tereh * alatt leszakadna, és a kszikla
is az helyérl elmozdulna ! *zsoit. 130,3.

19. A vizek a köveket elkoptatják, és

azoknak kiáradásokkal elveszted a föld-

nek gyümölcsét; szinte úgy az embernek
is reménységét elveszted.

20. Elhatalmazol az emberen mind
örökké, annyira, hogy meghaljon, és

megváltoztatván az színét, e földrl
kibocsátod tet.

21. Ha megboldogulnak is az íijai:

nem tudja ; ha megszégyenülnek : azt

sem veszi eszébe.

22. Ha pedig él: testében csak gyöt-

relmet * szenved, az szívében is min-

denkor bánat és keserííség vagyon !

* rész 5, 7. 14, 1.

15. EÉSZ.
Elifáz ismét igyekszik Jdbot képmutatással vádolni.

Felelvén pedig a Témán nemzetébl
való Elifáz s monda :

2. Valyon a bölcs emb&r szólna é va-

lami hijábavaló tudományt ? és valami

széllel töltené é az hasát ?

3. Vetekedvén olly szóval melly nem
használ, és olly beszédekkel mellyekben

semmi haszon nincs.

4. Bizonyára te az isíem félelmet * sem-
mivé akarod tenni ; és az ers Istennel

való beszélést nem akarod ; * rész 4, e.

5. Mert a te álnokságodat szájad val-

lása megmutatja; holott az istentelenek

nyelvét * választottad magadnak.
* rész 34, 35-37.

35
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6. Téged a te szájad kárhoztat, nem
én ; és a te aj akid ellened tanúbizony-

ságot tesznek.

7. Avagy te születtél é elször az ena-

berek között ? avagy a halmok * eltt

formáltattál é ? * zsoit. oo, 2.

8. Avagy te érted é * az Istennek tit-

kát ? és a bölcseséget csak magadnak
tulajdonítod é? * Ésa. 40, 13. 14. lióm. 11, 34.

9. Mit tudsz te, a mit * mi nem tudunk?

mit értesz ollyat, a mi nálunk nem
volna f * rész 13, 2. 32, 12.

10. Mind sz, mind * elvénhedett em-

ber vagyon mi közöttünk, idvel korosb

a te atyádnál. * rész 12. 12. 32, 7. 12.

1 1 . Avagy kicsinyeknek tetszenek é né-

ked az ers Istennek vigasztalásai ? avagy

valami te eltted elfedezte é azokat f

12. Micsoda csalja meg a te szívedet?

és mit arányoznak a te szemeid ?

13. Hogy illyenképen az ers Istenre

haragszol, és illyen beszédeket szólasz

a te szájaddal.

14. Micsoda az ember, hogy magát

tisztának * állíthatná ? és az, a ki asz-

szonytól születik, hogy magát igaznak

mondhatná ? * rész 9, 20. 1 Kir. 8, 46.

15. ímé az szentire tökéletes * áll-

hatatosságot nem bízott, és az Angyalok

is nem tökéletes tiszták f az szemei

eltt ;
* rész 4, 18. t rész 25, 5. 6.

16. Mennyivel inkább az utálatos és

dohos ember, a ki mint a vizet, úgy
szomjúhozza az * álnokságot.

* vers 5. rész 34, 7.

17. De én megmondom néked, s halld

meg beszédemet: mert a mit én láttam,

azt én elszámlálom.

18. Mellyet a bölcsek is hirdetnek, és

azt nem titkolják, úgymint, az attyok-

tól vett dolgot.

19. Kiknek egyedül adatott vala a föld,

és közöttök semmi idegen ellenség ál-

tal nem megyén vala.

20. Az istentelen minden napjaiban

önmaga magát bánattal * megemészti

:

és az esztendeinek minden idejében

mellyek elrejtettek a kegyetlentl.
* Ésa. 57, 20.

21. A félelemnek * súgása vagyon az

fülében, hogy a békességnek idején a

pusztító reá j. * zsoit. 53, e. 2 Kir. 7, e. 7.

22. Nem hiszi, hogy a nyomorúságból
megtérhessen ; mikor ott állnak is, hiszi,

hogy a fegyverre rendeltetett.

23. A kenyérért ^ bujdosik, mondván:
Hol találjak f és tudja, hogy készen s

közel vagyon hozzá a setétségnek napja!
* rész 17, 12,

24. Háborgatják tet a nyomorúság és

szorongató veszedelem, melly elhatal-

mazik rajta, mint a fegyveres sereg-

gel felkészült Király

;

25. Mert az ers Isten ellen nyújtotta

ki karját, és a Mindenható ellen kemé-
nyítette meg magát

!

26. Ki az nyakára siet, és az hízott

testére, és az temérdek paizsa ellen

;

27. Mert béfedezte az orczáját * kö-

vérséggel, és az hasát a kövérség miatt

ránczba ütötte. * zsoit. 73, 7.

28. És lakozott az elromlott városok-

ban, és a puszta házakban, mellyek

rakásban romlandók valának.

29. Meg nem gazdagúl, és az gaz-

dagsága meg nem állhat, és a földön ezek

által az gyökereit ki nem terjeszti.

j
30. Nem távozhatik el a setétségtl,

és az gyenge csemetéjét a láng elsüti

:

és továbbá az lelkét kiadván, e világ-

j

hói kimúlik.

:
31. Ne hidjen a hívságnak, a ki meg-

j

csalattatik : mert e félének jutalma csak

}

a hívság.

! 32. Nem az idejében telik el * élete

' napja, és az csemetéje meg nem vi-

rágzik. * Zsolt. 55, 24. Péld. 10, 27.

33. Mert az Isten, mint a szlnek
egresét, úgy elveszti hatalmasúl ; és mint

az olajfának virágit, úgy elhányja * ötet.
* Zsolt. 1, 4.

34. Mert a képmutatók gyülekezete

elpusztúl, és tííz emészti meg azoknak

sátoraikat, a kik ajándéknak öi^ülnek.

35. Mert az hasok bántást fogad, és

álnokságot szííl, * és csalárdságot szerez.
* Zsolt. 7, 15—17. Ésa. 59, 4-10.

16. RÉSZ.
Jdb paiiaszolkodik nyomorult áljapotjáról : és ártatlan

voltával bíztatja magát.

Felele pedig Jób, s monda

:

2. E féle dolgokat sokakat hallottam:

de ti mindnyájan ártalmas * vigasztalók

vagytok. * rész 13, 4.

3. Valyon vége vagyon é már a te * hi-

jábavaló beszédidnek? avagy micsoda

haragított meg téged hogy nékem így

felelsz ? * rész 15, 4. 5. 16.

4. Én is valyon úgy szólnék é, mint ti?

ha a ti lelketek volna az én lelkem he
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lyén, ti ellenetek sok beszédekkel szól-

nék é ? avagy ^ csóválnám é ti rajtatok

fejemet. * vers 20.

5. Bizonyára az én szájammal meger-
sítenélek titeket, és az én ajakimnak

vigasztalásai megkissebbitenék a ti

fájda Imáitokat.

6. Ha szólok is, az én keserségem

meg nem sznik ; ha veszteglek is, mi-

csoda nyavalya távozik el tlem ?

7. St mostan fáraszt engemet: elpiisz-

títád Uram egész * háznépét. * rész 1, 19.

8. Hogy sömörgössé * tevéd az én tes-

temet, az én fájdalmimnak bizonysága

az : és az én rajtam lév ösztövérségem

az én orczámon bizonyságot tészen

!

* rész 2, 7. 8. 7, 5.

9. Az Úrnak haragja szaggat engemet,

mintha halálosképen gylölne engemet,

csikorgatja az fogait ellenem: mint az

én * ellenségem az szemeinek fényét

reám meresztette. * rész 30, 21. sir. 2, 5.

10. Az én ellenségim Q\\.mQm az szá-

jokat feltátják, és nagy gyalázatosképen

arczúl csapdosnak engemet, ellenem ösz-

vegyülvén.

11. Adott engemet az ers Isten amaz
álnokoknak, és a hitetlenek * kezekbe

ej te engemet. * rész 2, 6.

12. Csendességben valék: de az Isten

megronta engemet, és nyakszirten ra-

gadván, ugyan eloszlata engemet: és

önmagának czélnak tn engemet.

13. Az lövi * körülöttem állnak; az

én veséimet meghasítja, és nem kedvez;

az én epémet a földre iigyan kiontja.
* rész 7, 5. 14. 15.

14. Én reám rohan, s egyik nyavalya

a másikat * ott éri ; és ellenem támad
mint egy hatalmas. * rész lo, 17.

15. Hitvány ruhát varrék az én feké-

lyes * brömre, és porral f hintém bé az

én fejemet. * rész 2, s. 11. 13. t rész 7, 5.

16. Az én orczám a sírás miatt sá-

rossá lett : és az én szemeimre * halál-

nak árnyéka szállott. * rész 17, 6.

17. Noha erszaktétel * nem találta-

tott az én kezemben : azokáért az én

Istenem eltt való könyörgésem tiszta.
* réaz 31, 1-34.

18. Oh te föld, bátor az én vérontáso-

mat el ne fedezd, és bátor az én kiáltá-

somnak ne legyen semmi helye.

19. Még most is ímé az égben * vagyon
az én bizonyságom : és az én dol-
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gaimnak tudója ímé a magasságban
vagyon !

* rész 2, 3. 10, 7.

20. Csúfolnak * engem az én barátim

:

az Isten eltt könnyeznek az én szemeim.
* vers 4. rész 6, 15. 17, 1.

21. Hogy ítélje meg az embernek Isten-

nel való ügyét mint az embernek íija az

barátjával való perldését;

22. Mert kevés * esztendk engedtettek

nékem és azon az úton megyek, a melly-

röl vissza nem térek. * rész 9, 25. 26.

23. Az én lelkem megromlott, napjaim

megrövidültek, és a koporsók készen

vágynak nékem.

17, KÉSZ.

Jób, baráti cUon Istentl kér közbírót.

Mivelhogy én senkit nem csúfolok, de az

én szemem éjjel is ezeknek * bosszantá-

sokban aluszik. * rész 16, 20.

2. Kérlek, Uram, nékem veled öszve

rendelj kezest ; de kicsoda, a ki velem

kezet csapjon

;

3. Mert ezeknek elméjeket * elrejtetted

az értelemtl, annakokáért oZueí fel nem
magasztalod. * s móz. 29, 4.

4. Fató^ hízelkedést * szól az bará-

tinak, annak fijainak szemeik elfogyat-

koznak. * rész 32, 22.

5. Bizonyára engem példabeszéddé tn
a népeknek, kiknek elttök az eltt do-

boltattam magamat.

6. Úgyannyira, hogy immár az én sze-

memet a keserség miatt * homály fogta

bé, és minden tagjaim, mint az árnyék

ollyanok. * rész le, le. zsoit. e, 8. 31, 10.

7. Elálmélkodnak ezen az igazak, és az

ártatlan a képmutató ellen támad

:

8. Mindazáltal az igaz megtartja az

útát, és a tiszta kez ember inkább

megersíttetik.

9. Bizonyára valamennyin vagytok ti

harátim, térjetek meg, és kérlek álljatok

el ; mert nem találok ti közöttetek egy

bölcset is.

10. Az én reménységemnek napjai el-

mulának, az én gondolatim bellem ki-

gyomláltatának, mellyek valának az én

szívemben.

11. Az éjszakát nappallá fordítják, s

mikor a nap feltámad, közel vagyon az

éjszaka az én nyomorúságim miatt.

12. Haji'o állapotot várnék is, imé az

én házam már koporsó, és az én áo'ya-

mat csinálom a setét koporsóban.
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13. A sírt én atyámnak * nevezem, a

férgeket én anyámnak és nénémnek.
* rész 1, 21.

14. Hol lehet tehát az én reménysé-

gemnek helye? avagy az én reménysé-

gemet kicsoda láthatja meg ?

15. Ezek a reménységek a koporsóba

vitetnek le, és együtt vélek a porba le-

megyek.

18. EÉSZ.

Eildád Jóbot kérkedségéröl vádolja, és a hitetleneknek

állapotj okról szl.

Felele pedig a Suákh városhoii Bildád,

s monda

:

2. Mikor akartok e beszédeknek véget

vetni? míglen oktattok, hogy azután

szóljunk ?

3. Mire állíttatunk barmoknak? és utá-

latosok vagyunk a ti szemeitek eltt ?

4. Miért szaggatod a te lelkedet hara-

godban? nemde te éretted elhagyattatik

é a föld, és a kszikla helyérl felsza-

kasztatik é ?

5. St inkább az Istentelennek is bol-

dogsága * elmúlik, és az tüzének szik-

rája nem fénylik. * zsoit. 37, 2. 9.

6. Az hajlékában setét * világosság

vagyon, és az szövétneke Ö benne el-

aluszik. * Péld. 13, 9.

7. Az erejének útai szorosakiésznek,

és az tanácsa * elrontja tet. * zsoit. 7, le.

8. Az lábai a trbe esnek, és min-

denkor a hálóban jár.

9. Az Ö sarka a trbe akad, és megszo-

rítván elhatalmazik rajta a tolvaj.

10. Elrejtetett a földön az kötele, és

az ösvényen az tre.

11. Minden fell háborgatják tet a

félelmek, és az maga lábai elárulják

tet. * rész 15, 21.

12. Az erejének az éhség * lészen ron-

tója : és az oldalának nyomorúság

készíttetett. * rész 20, 21.

13. Megeszi az brének erejét, mege-

szi, mondom^ erejét a keser' halál.

14. Elvétetik az sátorából az, a mi-

ben * reménysége volt ; és azért folya-

modik a félelmek Királyához.
* rész 11, 20.Péld. 10, 28.

15. Az hajlékában lakik a félelem^

mivelhogy a ház nem övé, és az lak-

helyére * tüzes kénk hintetik.
* 1 Mo'z. 19, 24.

16. Alatt az gyökerei megszárad-

E 17. 18. 19.

nak, és innét íell az ága levágat-

tatik.

17. Az emlékezete * elvész e földrl

és nem lészen nevezetben az útczákon.
* vers 14. Péld. 2, 22.

18. Elkergettetik a világosságtól a sö-

tétségre, és e föld kerekségérl kiüzet-

tetik.

19. Sem fija nem lészen pedig, sem
unokája az népe között, és senki nem
lészen él ember az lakhelyeiben.

20. Az hirtelen napján csudálkoznak

az maradékai, és a jelen él emberek
megrettennek.

21. Bizonyára illyenek az álnok em-
bernek hajlékai, és illyen annak az em-
bernek lakhelye, ki az ers Istent nem
esméri.

19. EÉSZ. ^
Jób az 0 barátit szánakozásra inti: ártatlanságával s a

feltáraadással vigasztalja magát.

Felelvén pedig Jób, monda

:

2. Míglen akarjátok valyon búsítani az

én lelkemet: és eféle beszédekkel míg-
len rontotok ?

3. Immár tízszer is gyalázattal * illet-

tetek engemet ; s nem pirultok meg,

hogy reám ersödtök ? * rész le, 20

4. De ámbár tévelygedtem légyen is, és

az én tévelygésem velem háljon is

:

5. Avagy kellene é azért ellenem na-

gyobbítanotok az én gyalázatomat, és

velem feddznétek.

6. St esmérjétek meg már, hogy az

Isten vetett le engemet, és az hálójá-

val 0 vett engemet körííl,

7. Imé felszóval kiáltom az én rajtam
tett bosszúságot : mindazáltal meg nem
hallgattatom

;
kiáltok, s nincsen ki meg-

ítélje !

Az Úr az én útamat annyira bégá-

tolta, hogy által nem mehetek ; és az én

ösvényimre sötétséget vetett.

9. Az én dicsségemtl megfoszta en^

gem, és az én fejemnek koronáját elvévé

:

10. Körösköri mind elronta engem,

hogy elvesznék, és az én reménységemet,

mint a tövébl kidlt fának, elvévé.

11. Es az haragját ellenem felger-

jesztvén, ellenségévé * tn engemet.
* rész 13, 24. 16, 9.

12. Egyszersmind az nyomorgató 'AQ-

regei reám rohanának, és ellenem

ugyan útat csinálának, és az én sátorom

mellett tábort járának. * rész e. 4.
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13. Az én atyámfiait távol zé tlem,

és az én barátim ugyan * elidegeníték

magokat én tlem. * rész 2, 9. zsoit. 38, 12.

14. Megszünének az én rokonságim, és

esmérim elfelejtkezének rólam.

15. Az én házamban való zsellérek, s

az én szolgálóim is idegennek * tartanak

engemet ; és az szemeik eltt idegen

vagyok. * zsoit. 69, 9.

16. Tele torokkal az én szolgámat ki-

áltom : de nem felel, mikor az ön magam
szájával könyörgök is néki.

17. Még lehellésemtöl is az én házas-

társam * idegen : noha esedezem néki az

én ágyékomnak magzatiért. * rész 2, 9.

18. Még pedig a kisded gyermekek is

megutálnak * engemet ; st mikor felke-

lek, ellenem szólnak nékem. * rész 30, 1.

19. Minden ember útál engemet ; az

én szívem szerint való barátim, * kiket

szeretek vala ; ellenkeznek velem.
* vers 2. 3. Zsolt. 41, 10.

20. Az én brömhöz mint a húsom-
hoz úgy száradtak * csontaim, és csak

az én fogam húsa maradott.
* Zsolt. 102, 6. Sir. 4, 8.

21. Óh ti én barátim, könyörüljetek

rajtam, könyörüljetek rajtam ; mert az

Istennek keze vere meg engemet

!

22. Miért üldöztök ti is engemet, mint

az * ers Isten f és az én f elszáradt

testemmel miért nem elégesztek meg ?
* rész 16, 9. f vers 20.

23. Óh vajha valaki azt cselekedhetné,

hogy az én beszédim megírattatnának

!

vajha valaki azt cselekedhetné, hogy

könyvbe béj egyeztetnének

!

24. Vaspennával és ónnal, ksziklán

örök emlékezetre kimetszetnének.

25. Én is jól tudom, hogy az én Meg-
váltóm él, és hogy az utolsó ember a

földbl feltámad.

26. Továbbá, minekutánna a férgek

ez én testemet megrágják, és mineku-

tánna felébredek ; ebben a * testben

meglátom az Istent.
* Zsolt. 17, 15. Dán. 12, 2. Csel. 24, 15.

27. Ugyan önnönmagam látom meg,
nem más ; és az én szemeim látják meg,
minekutánna az én veséim én bennem
megemésztetnek.

28. St inkább néktek azt kellene mon-
danotok: Miért üldöznénk tet? holott

a hit dolgának gyökere legyen én ben-

nem.

29. Féljetek azért a fegyvertl, mert
az haragjában a ti álnokságitokért

fegyverrel büntet, hogy megesmérhessé-
tek az Istennek kemény Ítéletit.

20. KÉSZ.

Sófár szól az istenteleneknek állapotj okról, kikkö^zl Jé-
bot is állítja lenni.

Kinek felele a Naámabeli Sófár s

monda :

2. Mivelhogy így szólasz ; azért az én

gondolatim a feleletre kénszerítnek és

azért a feleletre gyors vagyok.

3. Az én gyalázatos * dorgáltatásomat

hallom ; de az én lelkem az én értelmem

szerint kénszerít, hogy megfeleljek.
* rész 19, 3. 19. 22.

4. Avagy nemtudod é azt: Eleitl fogva,

miolta * az Isten az embert e földre

helyheztette, * rész s, s.

5. Az istenteleknek vígasságok * rö-

vid dolog : és a képmutatónak öröme
egy szempillantásig való. * zsoit. 37, 35. 36.

6. Ha szinte az égig felmenne is az

boldogsága, és a felleget ütné is fejével:

7. Mindazáltal mmi az ganéj a örökké

elvész ; és a kik látták tet, azt mond-
ják : Valyon hová lett ?

8. Mint az álom, úgy * elrepül, melly

álomnak valóságát nem találhatják, és

úgy elmúlik, mint az éjjeli látás.
* Zsolt. 73,19. 20.

9. A szem, a ki tet nézi vala, nem
kezdi látni^ és az lakhelye nem fogja

többé tet nézni.

10. Az fijai a szegényeknek igyekez-

nek kedveskedni, és az kezeinekmeg kell

adniok az * ervel elvett marhát. * vers 15.

11. Az csontjai az if}usigSi> vétkének

büntetésével * megtelnek, és tet követik

mind a ko'porsó poráig. * zsoit. 109, 18.

12. Jóllehet az szájában való nyelve

alatt édes gonoszságot rejtett el.

13. És kedvezvén annak, ki nem pökte

azt, hanem az nyelve alatt megtar-

totta azt

;

14. Az étke, mellyet az gyomrába
bocsátott^ áspis kigyónak epéjévé változik

benne

:

15. A más ember gazdagságát nyelte

bé,* kiokádja azt: és az hasából kizi
azt az ers Isten. * vers 10.

16. Mintha áspis H^z/onaA; mérgét vette

volna bé, és a viperának fulánkja ölte

volna meg tet,
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17. Hogy ne lássa a méznek és a vaj-

nak * folyásit, folyóvizeit és patakit,
* rész 29, 6.

18. Viszaadván a más ember munká-
jával kereset marhát, mintha el nem
nyelte volna azt, nem örvendez az Ö gaz-

dagságának az illyen fizetésért

;

19. Mert megrontotta, s elhagyta a

szegényeket ; elrontotta a házat, mely-

lyet nem ö épített.

20. Bizonyára semmi csendességet ma-
gában nem érez; az kívánatos gazdag

marhájával el nem szalad.

21. Az Ö ételének nincsen maradéka:

annakokáért állhatatos * nem lészen az

boldogsága. * rész i8, 12.

22. Mikor betelik is az 0 elégségével:

akkor is szorongattatik és minden nyo-

morgatónak keze reá jó'.

23. Mikor az Ó hasát bé akarná * töl-

teni: az Isten 0 reá bocsátja tüzes harag-

ját, mellyet étele helyett ó reá bséggel
önt. * 1 Thess. 5, 3.

24. Mikor a vasból csinált fegyver

elótt fut ; általveri ótet az aczélból csi-

nált számszerív.

25. Kezébe YQSzi az ellenség a fegyvert^

melly az istentelenek testén kimegyen,

és fénylik az 6' epéjétó'l ha elszalad is,

sok rettegések következnek reá.

26. Mindenféle sötétség rejtetett el a

hitetlennek titkos helyén és a fúvás nél-

kíü való tz megemészti ó'tet
;
megtö-

rettetik még éltében az ó hajlékában.

27. Az egek is megjelentik az hamis-

ságát ; és a föld ellene támad.

28. Az Ó házának jövedelme elfoly

;

lefolynak a büntetések az Isten haragjá-

nak napján az égbl
29. Ez azért az istentelen embernek

fizetése az Istentói, és az 6 hijdbavaló

beszédének e jutalma az erós Isteni'él ?

21. RÉSZ.

Jób barátinak a liitetlenek rosz állapotj okról tett be-
szédeket meghamisítja.

Felele pedig Jób s monda.

2. Halljátok' meg mind egy végben az

én beszédemet is, és legyen ez a ti vi-

gasztalástok helyett.

3. Míglen én szólok, szenvedjetek el

engemet : annakutánna az én szóláso-

mat bátor csúfold meg te Séfár

!

4. Avagy én az ember eló'tt panaszol-

kodom é ? és ha vagyon oka, a miért

YE 20. 21.

panaszolkodjam : miért fogjátok meg
beszédemet az én lelkemnek kesersé-

gében.

5. Tekintsetek reám, és álmélkodjatok

el: és kezeteket tegyétek a ti szájatokra !

6. Bizonyára ha csak megemlékezném
is másnak nyomorúságáról: mindjárt

felháborodnám én, és az én testem iszo-

nyodnék belé.

7. Mi az oka, hogy a gonoszok;o e9'es-

ségben élnek, * vénséget érnek, ennekfe-

lette jó ervel bírnak? * zsoit. 73, 12. jer. 12, 1.

8. Az ó magvok '6 eló'ttök magokkal
egyetemben állandó, és az ó' unokáik is

szemek eltt vágynak.

9. Az házok békességes a félelemtl

és az Isten vesszeje nincsen rajtok.

10. Az ünje megfut, és az magvát

el nem veszti ; az ünje megellik, és

meg nem vet.

11. Az apró fijaikat, mint a seregju-

hokat úgy bocsátják ki, és az magzat-

jaik tánczolnak.

12. Ragadják a dobot és a hegedt,

és az orgonának zengésének örülnek.

13. Csak a jóban viszik véghez az

napjaikat, annakutánna egy szempillan-

tásban a koporsóba alászállanak.

14. A kik azt mondják vala az ers
Istennek : Távozzál el * tlünk, mert a

te útaidnak esméretiben nem gyönyörkö-

dünk !
* rész 22, 17.

15. Valyon micsoda a Mindenható,

hogy tiszteljük * tet? Avagy mit hasz-

nálunk vele, ha néki esedezünk ?
* Maiak. 3, 14. 15.

16. Mindazáltal az javok nincsen ha-

talmokban : Azéí't a gonoszoknak taná-

csok * távol legyen én tlem. * rész 22, is.

17. Mennyiszer aluszik meg * a gono-

szoknak szövétnekek ; és mennyiszer j
reájok az f veszedelmek? avagy az

Isten az haragjában bánattal mikor

illeti ket f * Péia. 13, 9. fzsoit. 11,6.

18. Mennyiszer vágynak, mint a polyva

a * szél eltt, és mint a pozdorja,

mellyet a forgószél elragad? * zsoit. 1, 4. 0.

19. Mennyiszer bünteti meg Isten a

gonoszmk hamisságát annak *fijaiban?

megfizet néki, és vizsgálja tet ?
* 2 Móz. 20, 5.

20. Mennyiszer látják az szemei az

veszedelmét ? és iszik a Mindenható

tüzes haragjáwa/i; * poharából ?
* Ésa. 51, 17. 22. .Jer. 25, 15
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21. Mert valyon micsoda gondja va-

gyon néki háznépére az ö halála ntán,

mikor az hónapinak számok megkis-

sebbíttetik ?

22. Nemde, Aoto mindezek így vágy-

nak, az erös /síení taníthatja é valaki az

cselekedetiben bölcseségre, mellyel *

a kevélyeket megítélje ? ezt mondván :

* Róm. 11, 34.

23. Ez meghal az ö erös boldogságá-

ban, mindenestl fogva csendességben

és békességben lévén.

24. Kinek fejedényei téjjel vágynak

töltve, és az csontjainak * velejek meg-
öntöztetett. * Péld. 3, 8.

25. Amapedigkeserves szívvelhalmeg,

a ki itt nem élhetett e világnak j^YÍYÚ.

26. Egyaránt a porban feküsznek és

a fére^ ket ellepi.

27. Imé jól tudom a ti gondolatitokat;

és a ti hazngságitokat, mellyeket elle-

nem hamisan gondoltok.

28. Jól tudom, hogy azt mondjátok

:

Valyon hol vagyon ama * Fembernek
háza? és hol vagyon az istentelenek

lakhelyeinek sátorok ? * rész 29, 25.

29. Avagy nem kérdeztétek é azoktól,

a kik az úton általmentek ? és azoknak

jeleiket nem esméritek é meg ?

30. Mert a veszedelemnek napján a

gonosz * elrejtetik, és a bosszúságnak

napján kivitetnek a gonoszok. *Péid. 16,4.

31. Kicsoda feddi meg tet szemben az

útairól ? és a mit cselekeszik, kicsoda

fizet néki azért ?

32. Végezetre a gonosz a koporsóba

bévitetik, és szüntelen a koporsóban

marad.

33. Édes lészen néki a sír vermének
földe ; és e képen maga után vonszon

minden embereket, miképen eltte is

számtalanan megholtak,

34. Mimódon vigasztalnátok azért

engem hívságos beszéddel, holott a ti

feleletetekben hazugság találtatik.

22. EÉSZ.

Elifííz ismét vádolja Jóbot istentelenséggel.

Peleié a Témán nemzetébl való Elifáz,

s monda

:

2. Nem használ é az ember az ers
Istennk, mikor önmagának használ a

bölcs emher f

3. Nemde vagyon é a Mindenhatónak
gyönyörségére, hogy magadat így iga-
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zítod ? avagy hasznára vagyon é, hogy
a te útaidat tökéleteseknek mondod ?

4. Nemde a te istenitiszteletedért fedd

é téged ? és te veled azért perel é ?

5. Avagy inkább a te * gonoszságod

nem sok é? és nincsen vége a te hamis-

ságodnak? * rész 7, 21.

6. Mert zálogot * méltatlan vettél a te

atyádfiaitól, és a szegényeket mezítele-

nekké t tetted.
* rész 16, 17. f 2 Móz. 22, 26. 27. rész 31, 19.

7. A megfáradt embernek csak vizet

sem adtál innia, és az éheztl * kenye-

redet megtiltottad. * rész 31, 19. Máté 25, 42. 45.

8. Annakfelette a hatalmasok -bírták

ezt a te földedet, és a kire nagy tekin-

tet vala, az lakik vala rajta.

9. Az özvegyeketj?ed!i^ üresen* bocsá-

tottad, és az árváknak karjokat f elron-

tottad. * rész 31, 17. t rész 31, 18. 21.

10. Annakokáért körivettek téged a

te treid, és a hirtelenséggel való féle-

lem rettegtet tégedet,

11. És a setétség megkörnyékezett, hogy
ne láthass : és az árviz ugyan * elborí-

tott tégedet. * zsoit. is, 17. 69, 15.

12. Avagy nincsen é {azt mondod) az

Isten az egeknek magasságiban ? és te-

kincsd meg a csillagoknak magasságo-

kat, melly igen magasak.

13. Azért mondod azt: Mit tudhatna

az * Isten? Valyon homályban itél é

meg ? * Zsolt. 10, 11.

14. A sííríí felhk az rejtekei, és nem
lát, és az égnek kerületin szüntelen jár.

15. Nemde, te Jób, amaz elébbi gonosz

világnak * ösvényét követed é, mellyen

jártak az álnok emberek. * 1 móz. e, 5-7.

16. A kik az idejek eltt kivágatta-

tának : kiknek fundamentomokra az

özönvíz kiáradott volt.

17. Kik az ers Istennk azt mondják

vala: Távozzál el * tlünk! S mit csele-

kedék vélek a Mindenható ? * rész 21, 14.

18. Kiknek házokat megtöltötte vala

e világi jókkal. De az istenteleneknek

tanácsok * távol legyen én tlem.
* rész 21, 16.

19. Látván ezt az igazak, * örülének

rajta: és az ártatlan ember csúfolja vala

ket. * Zsolt. 107, 42.

20. Mivelhogy a mi nemzetségünk még
ki nem* vágattatott: az maradékjokat

pedig a kénköves tííz emészté meg.
* Zsolt. 37, 17. 18. 20.
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21. Kérlek azért, az Istennú alkudjál

meg, és légy békességes : mert ezekért

következik reád a jó állapot.

22. Kérlek, vegyed a törvényt * az ö

szájából, és az ó' beszédit helyheztesd a

te szívedben. * zsoit. 119, 72.

23. Hogyha megtéréndesz * a Minden-
hatóhoz: megépíttetel, és ha az álnok-

ságot a te hajlékidtól távol üzénded;
* rész 8,5. 6.

24. Es ád néked tiszta aranyat, mint a

port, és Ofir tartományból való vízben

termett tiszta aranyat, mint a követ.

25. És a te tiszta aranyad, ezüstöd és

ersséged, lészen a mindenható Isten;

26. Mert akkor a Mindenhatóban ma-
gadat gyönyörködteted, és a te orczá-

dat felemeled az Istenhez.

27. Térden állva könyörgesz néki: és

téged * meghallgat, és fogadásidat meg-
teljesíted. * Zsolt. 50, 15.

28. Mihelyt valami dolgot elgondolsz:

megadattatik néked, és a te útaidon a

világosság * fénylik. * zsoit. 37, e. 92. 11.

29. Noha megnyomtak most a nyomo-
rúságok téged, ki kevélyen szólasz Isten

ellen: mindazáltal akkor téged aláza-

tost * megtart az Isten. * Péid. 29, 23.

30. St a bnöst megszabadítja az

ártatlanért^ * és megszabadíttatik a te

cselekedetidnek tisztaságáért. * Jer. 5, 1.

23. RÉSZ.

Jób meguuván barátit, kíván Isten eltt ítéltetni.

Kinek felele Jób s monda :

2. Még most is keserség az én beszé-

dem : mivelhogy a rajtam való csapás

felülhaladja az én fohászkodásomat.

3. Vajha valaki aztcselekedhetné, hogy

2^1 Istent tudnám megtalálni; bémennék
szinte az ö székéig

!

4. Szép renddel az én ügyemet el-
mondanám, és az én szájamat bétölte-

ném az én ártatlanságomnak ^ ment
ersségeivel. * rész le, 17. 31, 1-34.

5. Meghallanám micsoda beszédekkel

felelne nékem, és megérteném, mit mon-
dana nékem.

6. Valyon az erejének nagy volta sze-

rint perlene é velem? Nem st inkább

adna nékem ert.

7. Ott az igaz vele perelhet: én

is azért magamat * megszabadítanám

örökké az én ítélbírámtól. * vers 10.

8. (ímé napkelet felé megyek, és nin-

csen, ha pedig napenyészet felé, nem ve-

hetem eszembe tet.

9. Avagy mikor észak felé cselekeszik

valamit, nem láthatom
;
elrejti önmagát

délre s nem láthatom meg.)

10. Minekutánna pedig az én utamat
meglátná, s megpróbálna engemet: mint

az arany úgy jnek ki elle;

11. Az nyomdokát * követte az én lá-

bam, az útát megriztem, hogy arról

el ne hajolnék. * zsoit. 119, los. 2 sám. 22, 21-25.

12. Az ajakinak parancsolatját tlem
el nem taszítottam, és szokásom szerint

az ajakinak beszédit szivemben elrej-

tettem.

1 3. De valyon ha valakit ostoroz, kicsoda

tilthatja meg tet ? valamit az lelke

kíván, szinte azt * cselekeszi ; *zsoit. 115,3.

14. Mert az én fellem való dekré-

tomát elvégezi, és e féle büntetés sok

vagyon nála.

15. Annakokáért rettegek az színe

eltt, és mikor csak gondolkodom is 0

róla, félek tle

;

16. Mert az ers Isten megtörte a
nyomorúság által az én szívemet, és a

Mindenható * megrettentett engemet;
* rész 7, 14.

17. Mivelhogy még a nyomorú sságok
eltt ki nem vágattattam, sem pedig az

én orczám ell a homályt * el nem rej-

tette. * rész 30, 26.

24. RÉSZ.

Az Isten gondviselésének a hitetlenek körül való titkait

beszéli.

Valyon a mindenható Isten miért nem
titkolta volna el az büntetésének ide-

jét, hogy a kik tet esmérik is, ne lás-

sák az elrendeltetett napját?

2. A kik a határt * elfoglalják, s a

nyájat, mellyet elprédáltak szabadon le-

geltetik. ^ 5 Móz. 19, 14.

3. Az árváknak szamárjokat elhajtják,

és az özvegy asszonynak ökrét zálogban

hajtják el.

4. A szegényeket az útjokról * el-

zik, és a földnek szegényei elttök

együtt lappangnak. * p^id. 28, 28.

5. ímé mint a vadszamarak a pusz-

tában, kimennek az munkájokra; szor-

galmatosan keresvén a prédát : a me-

zség pedig ád néki ételt és az fijainak.

6. A mezben a más veteményét

learatják, és hitetlennek szljét meg-

szedik.
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7. A szegényt ruhája nélkül kénszerí-

tik hálnia, úg-yannyira, hogy a hidegben

nincsen semmi leple

;

8. És a hegyeknek hirtelen való ára-

dásától megvizesülnek, és a lepel nél-

kül szkölködvén a ksziklához ragasz-

kodnak.

9. A csecsszopó árvákat * megfosztják

és zálogban vonszák el a mi ruházat a

szegény emberen vagyon. * zsoit. 94, e.

10. A mezítetlent ruha nélkül jártat-

ják, és a kik a kévét hordották, * éhen

hocsátjdk el. * 3 móz. 19, 13.

11. Az kerítéseken bell olajt nyo-

mók, és a sajtót tekerk * szomjúhoznak.
* Jak. 5, 4.

12. A városból fohászkodnak a szegé-

nyek, és a megsebesíttetteknek lelkek

kiált, hogy az Isten ollyan méltatlansá-

got ne tegyen állandóvá.

13. Ezek az igaz világosságnak is en-

gedetlenek, és annak útait nem akarják

esmérni, sem pedig nem akarnak az

ösvényén ülni.

14. Szintén nappal is felkelvén a gyil-

kos, * megöli a szegényt és a szköl-

ködt: éjjel pedig ollyan mint a lopó.
* Zsolt. 10, 8. 9.

15. A paráznának is * szeme vigyáz az

estvére mondván : Ne nézzen szem én

reám, és az orczáira álorczát tészen

;

* Péld. 7, 7—10.

16. Azokat a házakat megássa a se-

tétségnek idején, mellyeket nappal ma-
goknak eljegyeztek, és nem szeretik a

világosságot

;

17. St inkább a reggel nékik ollyan,

mint a halálnak árnyéka : de mikor va-

laki megesméri ket, a halál árnyékának
rettentései lesznek rajtok.

1 8 . Hamarább elmulandóezeA^neA; dolgok

hogysem mint a viz színén való buborék,

és a földön átkozott * az boldogságok:
vissza az elébbi boldog állapotra nem tér,

mint a magas ksziklákról lefolyó vizek.
* Zsolt. 11, 6.

19. Miképen a szárazság és a nyár
hamar elissza a hévizet : így a koporsó
is * azokat, a kik vétkeztek.

* Zsolt. 49, 15.

20. Elfelejkezik róla az barátja, és

minekutánna a féreg gyönyörségesen
megeszi, többé róla senki meg nem em-
lékezik, s a képen megrontatik az álnok
ember, mint a fa.

21. Medd asszonyt ád néki Isten, a

ki nem szül, kit özvegységében is meg
nem áld.

22. És az hatalmas eréjével elszedi

az erseket: ha pedig valaki i6\ állana

is, az életéhez nem bízhatik.

23. Ha egy kevéssé megengedi, hogy

bátorságban éljen; mindazáltal az sze-

mei ezeknek útjokra vigyáznak.

24. Ha egy kevéssé felemelkednek; egy

kevés idö múlva egy is * nincsen azok

közziíl, olly igen lenyomattatnak, mint

egyebek lehányattatnak, és levágattatnak

mint a búzaf.
* rész 22, 20. Zsolt. 1, 4. 73, 19. 20.

25. Avagy nem így vagyon é e dolog ?

s kicsoda mutathatná meg hogy én ha-

zudnék? és kicsoda tehetné semmivé
ezeket az én beszédimet ?

25. KÉSZ.

Bildád Jóbot, ki az ártatlanságáról sokat sztílott vala,

megfeddi

-

Felele pedig a Seákh városheli Bildád

s monda

:

2. Rettenetes uralkodása vagyon néki,

és békességben lakozik a magasságban.

3. Vagyon é számok az seregének ?

és kire nem támad fel az világa ?

4. Hogyhogy lehetne tehát * igaz a ha-

landó ember, az ers Istenhez képest ?

avagy hogyhogy lehet tiszta a ki asz-

szonytól születtetik ?
* rész 4, 17—19. 9, 2. 15, 14-16.

5. Iméha a holdra tekintesz is : semmi
annak is világossága, de még a csil-

lagok is nem tiszták az szemei eltt

!

6. Mennyivel inkább a halandó ember
a ki * féreg? és az embernek íija, ki

ollyan mint a féreg ? * zsoit. 22, 7.

26. KÉSZ.

Jób czáfolván a Bildád beszédit, az Isten mindenható
bölcseségét beszéli.

Feleié néki Jób, és monda :

2. Bezzeg jól segítél illyen minden
ertl megfosztatott embert! megví-
gasztalál * bezzeg illy ertlen karú

embert! * rész 2, 11. 25, 2-6.

3. Bezzeg jó tanácsot adál nékem bo-

londnak, és a mi a f dolog, velem igen

megesmértetéd.

4. Valyon kicsoda eltt beszélgetél, és

kinek lelke jött ki belled ?

5. A halottak, és a víz alatt a kik
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Vágynak is megiíjítathatnak a te beszé-

ded által

!

6. 0 eltte a földnek gyomra * nyilván

vagyon ; és a veszedelmes pokolnak
nincsen befedezje. * zsoit. 139,8. 12. zsid.4,13.

7. Kiterjeszti az égnek kerekségét az

üregen, és a földet mint a semmin úgy
függesztette fel.

8. Megköti a vizeket az stírü felhi-

ben, úgyannyira, hogy a felhk meg nem
hasadoznak alattok.

9. Az királyiszékinek színét megtar-

tóztatja, és az felhjét * reá kiterjeszti.
* Zsolt. 104, 2. 3.

10. A vizeknek színét * megczirkal-

mozta, mind a világosságnak és sötét-

ségnek végéig. * Zsolt. 33, 7.

11. Miglen 2jl egeknek oszlopai ösz-

vérontatnak, és az haragja miatt

megmozdulnak.
12. Az hatalmával oszlatta el * a

tengert, és az bölcseségével a tenger-

nek felháborodott habjait lecsendesíti.
* 2 Móz. 14, 31. Ésa. 51, 15.

13. Az lelkével ékesítette az * ege-

ket, és a nagy hosszú czethalat is az

keze formálta. * zsoit. 33, e.

14. Imé ezek az útainak részei: de ímé
az, melly kicsiny * része az cselekede-

tinek, a mellyet hallunk ? Hát a2 nagy
hatalmasságának csudálatos dörgésit ki

foghatja meg? * Péid. 3, 11.

27. KÉSZ.

Ismét inenti Jób az ö ártatlanságát.

Továbbá kezdé Jób az értelmét el-
hozni, és monda

:

2. Él az ers Isten a ki az én igazsá-

gomat elrejtette : és a Mindenható a ki

keserséggel illeté az én lelkemet

;

3. Hogy míg az én lelkem én bennem
lészen, és az Istennek lehellése az * én

orromban : * rész 33, 4. 1 móz 2, 7.

4. Az én ajakim nem szólnak * hamis-

ságot, és az én nyelvem nem szól álnok-

ságot. * Zsolt. 15, 2.

5. Távol legyen tlem, hogy titeket

igazítsalak ; mert én míglen meghal'ok,

az én * tökéletességembl magamat ki

nem tagadom. * rész 31, 1-32.

6. Az én igazságomat * e nyavalyában

is megtartom, s el nem hagyom azt, az

én lelkem soha tle el nem veti azt.
* rész 2, 9. 10.

7. Mint az istentelen ember, a * képen

ellenségem lészen ; és a ki e dologban

ellenem támad, ollyan lészen elttem
mint az álnok ; * rész 2, 9. 10.

8. Mert micsoda reménysége lehet a

képmutatónak, a ki * telhetetlenségben

találtatik akkor, mikor az Isten az

lelkét kiveszi? * Luk. 12,, 17-21. le, 19. 23.

9. Valyonaz kiáltását az ei's* Isten

meghallgatja é, mikor szorongattatik ?
* Péld. 28, 9. Ján. 9, 31. Ésa. 1, 15.

10. Valyon a Mindenhatóban* gyönyör-
ködteti é magát? segítségre hívja é

az Istent minden idben? * rész 21, i4. 15.

11. Imé tanítlak titeket én, ki az ers
Istennek csapása * alatt vagyok^ azt is

nem titkolom el, miném szívvel vagyok
a mindenható Istenhez ! * rész le, 7-9.

12. ímé pedig ti is mindnyájan látjá-

tok : mi az oka tehát, hogy mégis hív-

ságos beszéddel hívalkodtok ?

13. Ez az istentelen embernek*jutalma
az ers Istentl, és a kegyetleneknek

örökségek, mellyet a Mindenhatótól
vesznek. * vers S. 9. rész 21, 17-20.

14. Ha az fijai megsokasulnakis: * a

fegyverre sokasnlnak meg és az mag-
zatai nem elégesznek meg kenyérrel.

* Hós. 9, 15. 16

15. Az él maradékai mindjárt a-

halálban eltemettetnek, és az * özvegyei

rajta nem sírnak. * zsoit. 78, 64.

16. Hogyha úgy takarná is bé az ezüstöt

mint a port, és mint a sárt úgy meg-
sokasítaná is az ruháit

;

17. A mit készített, az igaz * ruházza

magára, és az ezüsttel az ártatlan osz-

tozik. ^ Péld. 13, 22. Préd. 2, 27.

18. Hogyha a gönczölszekeréig felépí-

tené is az házát : mégis csak ollyan

lészen mint a kunyhó, mellyet a szl
pásztor csinál.

19. A gazdag meghal * és nem temet-

tetik el ; tekinti az ember az szemeivel,

és ímé nincsen ;
* zsoit. 49, 17-19.

20. A rettegéseknek sokasága * üldözi

tet mint a sebes vizek és éjszaka a for-

gószél lopva elragadja tet; * rész 15,20.21.

21. Felveszi tet és elviszi a napke-

leti szél, melly mint a szélvész az

lakhelyébl tet kiragadja.

22. E képen az Isten reá bocsátja a

háborút, és nem kedvez néki, akármint

igyekezzék az súlyos keze eltt elfutni

;

23. Az kezeivel * kihányja tet, és az

lakhelyébl kisüvölti tet. * 1 sám. 25, 29.
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28. RÉSZ.

Job dicséri az Istennek bölcaeaégét e vilúgnuk vezérlé-

sében.

bizonyára az ezüstnek helye vagyon a

honnét kivágják, és vagyon helye az

aranynak, a honnét kiássák.

2. A vas a porból ásattatik ki, és a

kbl érez öntettetik.

3. A setétségben vetett határnak, és

minden tökéletes dolognak az ember vé-

gére megyén: a setétségnek és a halál

árnyékának kövét is megkeresi.

4. Mikor a viz nagy hamar kiárad a

bányára, elhagyván az fészkét, a vi-

zek, mellyeket semmi láb nem tapodott,

kimeríttetnek, és az embernek munkájá-

val kimennek a bányákból,

5. Fa^?/ow olly gabonaterm föld, jól-

lehet alatta más vagyon, tudniillik tz.

6. Mellynek köveibl zafir lészen, a

porából pedig arany.

7. Vagyon olly ösvény a föld alatt,

mellyet semmi repes állat nem tud, sem
pedig a varjúnak szeme nem látta.

8. A mellyen nem jártak a kegyetlen

vadak, sem pedig a fene oroszlán azon

által nem ment.

9. A ksziklára veti az kezét az ember,

és tövökbl a hegyeket kirontja.

10. A ksziklákat kétfelé hasítván, pa-

takokat bocsát azon által, és mindent,

a mi drága, lát az szeme.

11. A folyóvizeket megfogja a folyás-

tól
;
végezetre valami elrejtett dolog, a

világosságra kihozza.

12. De az /síemeA; bölcseségét hol ta-

lálhatni meg ? és az értelmének valyon

hol vagyon helye?

13. Az ember nem tudja megbecsülni

azt, melly nem találtathatik itt e földön

él emberek között.

14. A mélység azt mondja: Nincsen

énbennem; a tenger is azt mondja: En
nálam is nincsen.

15. A drága arany * ezért nem adat-

hatik, sem pedig ennek árrában ezüstöt

nem adhatnak. * Péid. 3, is— is. s, 11—19.

16. Nem becsülhetik* az Ofirbeli drága

aranyra, sem az égszín drága ónix kre,
sem a zafir kre. * Péid. le, le.

"17. Senki azt nem becsülheti aranyra

sem gyémántra, sem a tiszta eresztett

aranyból csináltatott edényen el nem
cserélheti.

18. Ama Rámót, és a • círct^a gyöngy
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ingyen se említessék ; mert az Isten

bölcseségének keresménye drágább * a

kárbunkulusoknál. * Péid. s, 11. 19.

19. Nem becsültethetik a Szerecsenor-

szágban term topázra, sem amaz eresz-

tett * finom aranyra. * zsoit. 19, 11.

20. Az a bölcseség annakokáért honnét
jelennék ki? és hol volna helye az érte-

lemnek ?

21. Holott minden élállatnak szemei

eltt eltitkoltatott, s még az égen repes
állattól is elrejtetett.

22. A veszedelmes pokol és a halál

azt mondják: Csak a hírét hallottuk a

mi füleinkkel

!

23. Csak az Isten önmaga érti útait

;

és tudja annak * helyét ;
* Péid. s, 1. 13.

24. Mert e földnek határaira ellát,

és az égész ég * alatt való dolgokat látja.
* Zsolt. 33, 13. 14.

25. A leYegoégnek nehézségét mikor

megmérte, és a vizeket mikor mérték-

kel mérte.

26. Mikor az esnek elrendelt határt

vetett és a menydörg villámásoknak

útat
:

'

27. Immár akkor jól látta azt, rendelte

azt, szerzetté azt, és kereste azt.

28. Az embernek pedig monda : Imé
az Úrnak félelme a te *bölcseséged, és

a te értelmed a gonosztól való elsza-

kadás !
* Zsolt. 111, 10. Féld. 1, 7. 8, 13.

29. RÉSZ.

Jób beszéli elébbi boldog állapotját.

Mégis Jób többet kezde szólani az

értelme fell, mondván

:

2. Oh vajha valaki azt cselekedhetné

én velem, hogy ollyan lehetnék mint az

elmúlt hónapokon, napokban, mellyek-

ben az Isten boldogul tart vala.

3. Mikor azt cselekeszi vala, hogy az

szövétneke * az én fejem felett fényle-

nék, mellynek világosságánál a setétség-

ben járok vala. * vers 4-25.

4. A mint valék az én ifjúságomnak

napjain, mikor az Istennek társasága va^íí

az én hajlékomban.

5. Még mikor a mindenható /^íenvala

én velem, és az én gyermekim * körül-

tem állnak vala. * rész 1, 2. 4. 19.

6. Mikor az én útaimat vajjal mosom
vala, és a kszikla is * kiönti vala nékem
az olajt mint a patakot. * 5 móz. 32, 13.

7. Mikor a kapuban megyek vala a vá-
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roson, és az én székemet az útczán té-

szem vala le.

8. Látván engem a gyermekek, elrej-

teznek vala, még az igen vén emberek

is felkelvén, állnak vala elttem.

9. A Fejedelmek, mikor szólok vala,

megtartóztatják * vala beszédeket, és ke-

zeket szájokra teszik vala. * vers lo. 23.

10. Az ékesenszóló Femberek elrejtik

vala magokat, és az ö nyelvek az ínyek-

hez * ragad vala ; * vers 9. 23.

1 1 . Mert a mely fül engemet hall vala,

boldognak mond vala, és a melly szem

lát vala, bizonyságot tészen vala az én

ártatlanságom * felöl ; * vers 12-14.

12. Merte?2 a nyomorúság miatt kiáltó

szegényt* megszabadítom vala, az árvát

is, és a kinek semmi segítje nem vala.
* vers 17.

13. A veszedelemben megtartatott em-

hernek áldása j vala reám, és az öz-

vegynek szívét megvigasztalom vala.

14. Az igazságot * felöltözöm vala és

az is felöltöztet vala engemet mint egy

palásttal : az én igaz ítéletem fejemet

mint egy koronával ékesíti vala.
* Ésa. 59, 17. 1 Thess. 5, 8.

15. A vaknak én szemei valék, és a

sántának mintegy lábai.

16. A szííkölködöknek attyok valék, és

annak perit * a kit nem esmérek vala,

jól meghányom-vetem vala. *Péid. 29,16.

17. Az álnok embernek zápfogait meg-
rontom vala, és az fogai közzííl kiü-

töm * vala a prédát. * vers 12.

18. Annakokáért azt gondolom vala;

az én fészkemben halok meg, és mint a

tengernek fövénye úgy az én * napjaimat

megsokasítom : * zsoit. 34, 13—15.

19. Az én gyökerem * a folyóvíz mel-

lett megszaporodik, és a harmat az én

ágamon nyugszik meg: *zsoit. 1,3.112,1-3.

20. Az én dicsségem mint a plánta,

úgy lészen én mellettem és az én kézívem

az én kezemben * ers lészen. * vers 11.

21. A kik én hozzám hallgatnak vala,

tlem várnak vala, és az én tanácsom-

hoz hallgatnak vala

:

22. Az én beszédem után többet nem
szólnak vala, e képen az én beszédem re-

ájok származik vala.

23. És mint a füvek az est úgy vár-

nak vala engem és az szájokat eltát-

ják*vala, mint az alkalmatos idn való

esre. * '^^rs 9. 10.

24. Mikor vélek tréfálódom vala,

nem hiszik vala, és az én orczámnak
világosságát nem vetik vala el.

25. Ha mikor én az útjokat válasz-

tom vala magamnak : ülök vala ell
mind Fember. Továbbáúgy lakom vala

mint egy Király az * serege között,

mikor az bánkódó hadát vigasztalja.
* vers 9. 22. 23.

30. KÉSZ,
Jdb beszéli elvettetett s nyomorult állapotját.

Most pedig nevetnek * engem a kik

idvel kisebbek nálamnál, kiknek attyo-

kat az én juhaimnak komondori f közzé

sem számláltam volna.
* rész 19, 17—19. f vers 3-8.

2. Még az kezeknek ereje is valyon

mit használt volna nékem? mert k az

vénségeket híjába vesztették.

3. A kik szükség és éhség miatt ön-

magoknak valók valának, futnak vala

a száraz, setét, elpusztíttatott és elha-

gyatatott helyre

;

4. A kik keseríí füveket csemetékkel

egyetembe szaggatnak vala, és a gyöke-

rek s a fenymag vala az eledelek

;

5. A népek közztíl kiüzettetnek vala,

és ket ügy hárítják vala, mint a lopót

;

6. A völgyeknek üregségében laknak

vala s a földnek és a kszikláknak ha-

sadékiban ;

7. A bokrok között ordítnak vala, és a

csalántól süttetnek vala.

8. Szarvas vétkekben él emberek, és

gyalázatos emberek valának, nyomorul-

tak és bujdosók.

9. ímémost ezeknek énekek* vagyok, és

nékik csúfbeszédek. * zsoit. 69, 13. sir. 3, 14. 63.

10. Utálnak engemet, messze távoznak

tlem : s az pökéseket az én orczám-

tól meg nem tartóztatják
;

11. Mert az én kézivemnek idegét el-

szakasztotta, és megnyomoríta* engemet

az Isten, és azért ellem elveték a za-

bolát. * rész 16, 11-14.

12. Jobbkéz fell az ifjak támadnak

ellenem és az én lábamnak botránkozást

vetnek : és én reám ugyan útat törtek,

hogy nékem ártsanak.

13. Az én utamat elrontják, az én nya-

valyámat öregbítik, mellybl nékik

semmi hasznok nincsen.

14. Mintegy széles úton, a képen os-

tromlanak engemet, és az én nyomorú-

ságomban ellenem egybekötik magokat.
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15. Én reám fordultak a * rettegések,

raellyek mint a szél, úgy üldözik lel-

kemet, és az én életem mint a felh

elmúlik. * rész ?, 14. 15.

16. Most pedig az én lelkem önma-

gában elfogy, és tartóztatnak engemet

háborúságomnak napjai.

17. Az éjszaka ugyan meglikgatja az

én csontaimat, és az én testemben valói-

nak nem nyughatnak.

18. A betegségnek nagy ereje miatt

elváltoztatja az én ruházatom magát, és

mint a ruhámnak szoros galléra, úgy
szorít meg engemet.

19. A fajdalom a sárba vete engemet,

úgyannyira hogy magamat hasonlíthat-

nám a porhoz * és hamuhoz :
* rész 7, 5.

20. Kiáltok, Uram, hozzád : de nem
hallgatsz meg engemet; te eltted meg-
állok, de nem fordítod magadat én

hozzám.

21. Kegyetlenné * tészed magadat'elle-

nem, és a te kezednek ereje szerint halá-

los gylölséget viselsz ellenem. * rész le, 9.

22. A szélre felemelsz * engemet, és

arra helyheztetsz engemet; és azt cse-

lekeszed, hogy életem elmúljék

:

* Zsolt. 102, 11.

23. Mert vészem eszembe, hogy a

halál, és a minden élö em&ernek rendel-

tetett * ház a koporsó elhív engemet

!

* Zsid. 9, 27. 1 Mdz. 3, 19.

24. Bizonyára az Isten a sírba nem
bocsátja az kezét, ha az Ö nyomorga-

tásának idején kiáltanának is

!

25. Avagy nem sírok * vala é azon, a

kinek nyomorult idei valának ? a szíí-

kölküdo miatt az én lelkem nem volt é

szomorú ? * Rom. 12, 15.

26. Hogy reám, ki jót várok vala, go-

nosz következék, és ki * világosságot re-

ménylek vala, homályosság szállá reám.
* Eszter 8, 16.

27. Az én béleim ugyan megforranak,

úgyannyira, hogy nem n^mghatnak:

élmet vevék a háborúságnak napjai:

28. Feketén jártam, de nem a nap
hévsége miatt, felkelvén a gyülekezetben

kiáltok.

29. A sárkányoknak attyokíiává levek,

és a struczmadár fijainak társokká

!

30. Az én rajtam való bröm *megfe-
ketíttetett, és az én csontaim elégének

a nagy száraztó keserség miatt

!

* Sir. 4, 8.
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31. Továbbá az én hegedíím sírásra

változók; és az én orgonám a jajgatók-

nak szavára.

31. RÉSZ.

Jb bizonyságot tészen az c! ártatlan életérl.

Az én szemeimmel * ugyan szövetséget

tettem vala, és miért igyekeztem volna

valamelly szznek megszeplsitésére,
* Zsolt. 119, 37.

2. Mert micsoda jutalmam lett volna

nékem onnét fell az Istentl ? avagy

micsoda örökségem a magasságból, a

mindenható Istentl?

3. Avagy a hamisnak, és kik az álnok-

ságnak szolgálnak, nem készített é iszo-

nyú * veszedelmet ? * Ésa. 66, 24. Máté 25, 41.

4. Avagy nem látja é az énútaimat?
és minden * lépésimet nem számlálja é

meg ? * Péid. 5, 21.

5. Ha én csalárdsággal jártam, avagy

az én lábam álnokságra sietett

:

6. Az ö igazságának serpenyjével mér-
jen meg engem, és menjen végére az

Isten az én tökéletességemnek

!

7. Ha az én lépésem elhajlott az útról,

és ha az én lelkem követte az én * sze-

meimet, avagy ha az én kezeimhez va-

lami másé ragadott ; * vers 1.

8. Bátor a mit veték, más egye meg,
és az én maradékim gyökerestl kiszag-

gattassanak !

9. Ha az én lelkem a más feleségének:

szerelmére * hajlott, avagy ha az én fe-

lebarátomnak ajtaján leselkedtem:
* Pékl. 7, 8. 9.

10. Az én feleségem másnak röljön,

és rajta az idegenek magokat meg-
hajtsák ;

11. Mert az iszonyú nagy vétek, és oUy
álnokság, mellyet a Bíráknak is meg
kell * büntetni ; * 3 móz. 20, 10.

12. Mert az Istennek tüzes haragja

azért fogytig megemésztet volna, * és

minden jövedelmemet elvette volna.
* Péld. 6, 26—29.

13. Ha az én bzolgámnak és szolgá-

lómnak igaz ügyét, kik ön velem perel-

tek, megvetettem;

14. (Mert énnjit cselekedhettem volna

ha az ers Isten felkelt volna az ítéletre ?

és mikor meglátogatott volna, mit felel-

tem volna néki ? * zsid. 12, 29.

15. Nemde nem ugyanaz * teremtette é

tet is, a ki engem anyám méhében
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teremtett ? és nem ugyan az formált é

minket a mi anyánk méhében?)
* rész 34, 19. Péld. 22, 2.

16. Ha én magamat a szegényeknek

kívánságoktól * megtartóztattam, avagy

az özvegynek f szemét fárasztottam;
* Jak. 1, 27. t Ésa. 10, 2.

17. Ha az én étkemnek falatját én ma-
gam ettem meg, és hogyha abból * árva

nem ett; *Préd. 11,2.

1 8 . Mert gyermekségemtÖl fogva, nálam

mintegy attyánál nevekedett * az árva,

és az én anyám méhétl fogva nevel-

tem azt : * Zsolt. 37, 26.

19. Ha én csak néztem a ruhátlan ve-

szend szegényt és a szkölködnek
nem adtam * ruhát :*Máté25,44.45.Ésa.58,7.

20. Ha az lefedezett ágyékai engemet

nem áldottak, mivelhogy az énjuhaimnak

gyapjával melegedett meg

;

21. Ha az árva * ellen kezemet felhúz-

tam, noha a városban látnám az én se-

gítségemet :

22. Az én vállam a lapoczkájáról lees-

sék, és az én karom az forgócsontjáról

leszakadjon ; * vers u. zsoit. 94,6. Péid.22,22.23.

23. Mert az ers Istentl való veszede-

lemtl * féltem, kinek nagysága eltt el

nem mehettem volna.
*Péld. 22,23. Zsolt. 17,4. 119, 120.

24. Ha én ez én reménységemet arany-

ban * helyheztettem, vagy ha az eresz-

tett aranynak mondottam: Én bizodal-

mam vagy

!

* Zsolt. 62, 11. 1 Tim 6, 17. 18. Márk 10, 21-23.

25. Ha én ezen örültem, hogy az én

gazdagságom sok volna, és hogy az én

kezem nagy-sok mctrtó talált volna;

26. Hogyha láttam a napot, mikor

fénylenék és imádtam, * vagy a holdat,

vagy az égnek kerekségét.
* 2 Kir. 21, 5. Ezek. 8, 16.

27. Ha az én lelkem titkon elhitetett

engem, és az én szájammal megcsókol-

tam vagy az én kezem cselekedte

:

28. Mertei is, a bálványozás a Bírák-

tól méltán * büntettetik meg ; mert így

megtagadtam volna a magasságban való

ers Istent. * 2 móz. 22, 20. 5 móz. 13, 12. le.

29. Ha örvendeztem az engem gyíílö-

lnek nyomorúságán, és örültem mikor

tet veszedelem találta el.

30. (Mert én nem engedtem, hogy vét-

keznék az én szájam ebben, hogy én át-

kot* kértem volna az lelkére.) * Mátí^ 5, 44.

31. Ha mondották az én szolgáim: óh
vajha adna valaki a vendégnek való hú^-

ból : mert mi eleget sem ehetünk !

32. Mert a jövevényt ottkin nem ha-

gyom vala hálni, és az én ajtómat az

útonjárónak * megnyitom vala.
* Máté 25, 35, 38. 40. Zsid. 13, 2.

33. Ha az én vétkeimet a képmutató
emberek módjára * elfedeztem, és én

magamhoz való szerelmemben elrejtet-

tem álnokságomat. * zsoit. 32, 3. 5. Péw. 28,13.

34. iJferíjóllehet én erszakot mívélhet-
tem volna nagy sokakon : mindazáltal

az én házamnépének megutálása ijeszt

vala engemet, úgyannyira, hogy hallgat-

nék, és a kapun erszakot mivelni ki

nem megyek vala.

35. Kicsoda adhatna nékem olly em-
bert, ki az én ügyemet meghallgatná ?

Imé az én beszédemnek summája és az

én kívánságom
; hogy vagy a minden-

ható Isten feleljen meg nékem, vagy az

én peresem az ellenem való vádolást irva

adja el.

36. Elveszek, hogyha azt az irást vál-

lamon nem hordoznám, és korona gya-

nánt fejembe nem tenném

!

37. Az én lépésimnek számát néki

megmondanám és mintegy Fejedelem,

olly bízvást mennék hozzá.

38. Ha ellenem a föld* felkiáltánd, és

egyenlképen az barázdái sírándnak

:

* Hab. 2, 11. Jak. 5, 4.

39. Ha annak gyümölcsét pénz nélkül

ettem, vagy a föld szántóinak lelkeket

elkeserítettem

;

40. A búza helyében teremjen tövis,

és az árpa helyében konkoly. Itt vagyon

vége a Jób beszédinek.

32. EÉSZ.

Mi okokkal indult EliM, Jób ellen szólni.

Minekutánna pedig e három emberek

megszntek volna a Jóbnak való fele-

lettl, mivelhogy Jób igaznak * láttatnék

az szemei eltt. * rész 31, 1-39.

2. Felgerjed haragja Elihúnak a Ba-

rakéel íijának, ki Búztól való vala, a

Rámnak nemzetségébl, Jób ellen, az

haragja ugyan fellobbana, hogy önmagát

az Istennél igazabbnak mondaná.

3. De még a Jób három barátira is az

haragja felgerjed azért, mert semmit

nem tudnak vala felelni, még is * Jóbot

kárhoztatják vala. * rész 13, 4. 15, 4. 10.
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4. Elihú pedig megvárta vala Jóbot az

ö beszédében, mivelhogy Job és az ö ba-

ráti vénebbek valáuak nálánál

:

5. De minekutánna látta volna Elihú,

hogy semmi feleletre való tudomány nem
volna e három ember szájában

;
megha-

raguvék.

6. Annakokáért felele a Búztól való

Elihú, Barakéelnek fija; s monda: Leg-

kissebb vagyok idvel, ti pedig élemetes

emberek vagytok : annakokáért én áta-

lám, és félék megmondani néktek az én

értelmemet.

7. Azt mondom vala magamban: Ids
emberek szólnak most és a vének * ki-

jelentik a bölcseséget. * rész 12, 12. 13.

8. Bizonyára a halandó emberben ama
Lélek, és a Mindenható Istennek * ihlése

tészi a bölcseséget.
* rész 38, 36. Dán. 1, 17.

9. Nem az em6e?'e^ nagyjai bölcselked-

nek, és nem a * vének értik az ítéletet.
* rész 12, 12. 13.

10. Annakokáért azt mondom : Hall-

gass meg engemet, hadd mutassam meg
az én értelmemet

!

11. ímé én megvártam a ti beszéde-

teket, és fülemet hajtván, figyelmetesen

meghallgatám a ti értelmeteket mind
addig, míg beszélgetnétek.

- 12. Továbbá ti reátok hallgatván

eszembe vevém, hogy ímé senki nincs

közöttetek, a ki Jóbot megdorgálhatná,

vagy az beszédére * megfelelhetne.
* rész 15, 9. 10.

13. Hogy azt ne mondhassátok: Talál-

tunk bölcseséget ; de csak az ers Isten

terítheti meg tet, nem ember.
14. Minthogy nem én ellenem rendelte

az beszédit ; én is nem a ti beszéde-
tek szerint felelek néki.

15. Elrémülének, és többé nem felelé-

nek, és hallgatának.

16. Mert k mikor szólnának én meg-
várám: de mivelhogy megszünének, s

többé nem akarának felelni

:

17. Felelék én is az én részemrl, én
is az én értelmemet megmutatom

;

18. Mert beszédekkel rakva vagyok és

az én szívemben való felgerjedett lelkem
szorongat engemet a szólásra.

19. ímé az én szívem megszakad, mint
az új porral töltött tömlk, mellyeknek
szájok nincsen nyitva.

20. Kimondom azért, hogy valami pi-

henésem lehessen nékem, megnyitván
az én ajakimat, megfelelek.

21. Ne kellesék pedig, /íöV?eA:^ személyt

válogatnom, és az emberek elÖtt ne kel-

lessék hízelked beszédekkel élnem

;

22. Mert nem tudok hízelked beszéd-

del élni; ha csak kevéssé élnnk is azzal,

megölne * engem az én Teremtm !

* rész 17, 4.

33. RÉSZ.
Elihú menti az Isten igazságát.

No azért most, halld meg az én beszé-

dimet Jób, és minden én beszédimet

vegyed füleidbe.

2. ímé már megnyitom az én számat,

s szól az én nyelvem az én szájamban.

3. Az én szívemnek igazságát, és az én

ajakimnak értelmét az én beszédim

nyilván kijelentik.

4. Az ers Istennek Lelke * csinált

engem és a Mindenhatónak reám való

lehellése t adott én belém életet.
* rész 12, 10. Csel. 17, 26. f 1 Móz. 2, 7.

5. Azért ha felelhetsz nékem, én elt-
tem készítsd magadat a feleletre, s állj

ellenem.

6. ímé én a te beszéded szerint az

'ers Isten képében te veled vetekedem;

én is pedig sárból * formáltattam.
* 1 Móz. 2, 7. Csel. 14, 15.

7. ímé az én tlem való félelem nem
háborít meg * téged, az én kezem raj-

tad nem lészen súlyos ;
* rész 7, 14. 15.

8. Csakhogy azt mondád az én hallá-

somra, mikor a te beszédidnek szavát

hallottam

:

9. Tiszta vagyok, minden fogyatkozás

nélkííl megtisztíttattam, és nincsen sem-
mi álnokság én bennem.
10. ímé mondod azt is : minémíí alkal-

matosságokat talála Isten ellenem, és

engem úgy tart mintegy ellenségét.

11. Békóba * veti az én lábaimat, rzi
minden én ösvényimet. * rész 13, 27.

12. ímé csak e beszédekért is nem
vagy igaz, s azt felelem néked, hogy
nagyobb az Isten a halandó embernél.

13. Miért perelsz vele? azért é, hogy
minden dolgairól nem felel meg ?

14. Imé az ers Isten ha egyszer vagy
kétszer szól is, nem érti azt az emher.

15. Álom * által, éjjeli látás által, mi-

kor nagy álom száll az emberekre, s

mikor az ágyasházokban alusznak

:

* 4 Móz. 12, 6. 1 Kir 3. 5.
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16. Akkor megjelenti az embereknek
fülökben, és az tanítását azoknak szi-

vekben megpecsétli.

17. Hogy az ember elhagyja az

cselekedetit, és hogy a kevélységet az

emberbl kivegye.

18. És hogy megtartsa az embert a

sírtól, és annak életét, hogy azt a fegy-

ver által ne járja.

19. Annakfelette fájdalommal az

ágyasházában az embert megfeddi, és az

0 csontjainak * sokaságát erös kínnal,
* Zsolt. 38,4.

20. Úgyannyira, hogy az Ö élete iszo-

nyodjék az ételtl, és az ö lelke megu-

tálja * a kedves étket is. * zsoit. 107, is.

21. És az 0 szemeláttára az embernek

teste elszáradjon, és az ö csontjai kiül-

jenek, mellyek nem láttatnak vala.

22. Végezetre, hogy az lelke közel le-

gyen * a sírhoz, és az élete a halálos

fájdalmakhoz. * ^ész 17, 12. 13.

23. Ha akkor hozzá jövend követ, az

Isten akaratjának ezer közzííl egy ma-

gyarázója, a ki megjelentse az ember-

nek az Isten igazságát,

24. És az Istent az kegyelme fell

megszólítván, ezt mondja Istennek: Sza-

badítsd meg tet; hogy meg ne haljon,

találtam engesztelést néki :

25. Az teste megújul, inkább hogy-

nem mint gyermekségében volt, és ugyan

megtér az ö ifjúságának idejére.

26. És mikor térden állva imádándja

az Istent: jó kedvvel hozzá * fogadja,

hogy az színét nézhesse nagy örömmel,

és az embernek az igazságát megadja.
* Ésa. 58, 8. 9.

27. Az embereket nézvén ezt mondja:

Vétkeztem vala, és az igazat elfordítot-

tam vala; melly (^0% nékem nem hasz-

nált vala

:

28. Megváltá az én lelkemet, hogy meg
ne halnék, és hogy az én életem a vilá-

gosságot nézhesse.

29. ímé mind ezeket az ers Isten sok-

szor cselekeszi az emberrel.

30. Megmentvén annak lelkét a sírtól;

hogy * világosíttassék az életnek vilá-

gosságával. * Zsolt. 56, 14.

31. Vedd eszedbe, Jób, és hallgass meg
engem, hallgass, hadd szóljak én!

32 . Hogyha feleletre való beszédid jelen

vágynak : szólj ; mert felette igen kí-

vánnálak téged megigazítani.

33. Ha pedig nincsen beszéded, te hall-

gass engem, hallgass: és megtanítlak

téged a bölcseségre.

34. KÉSZ.

Elihú Jól)nak beszédét megvetvén szól az Isten igazsá-

gáról.

Szólván ismét Elihú, monda

:

2. Halljátok meg bölcsek az én beszé-

dimet, és ti tudós emberekhajtsátok hoz-

zám füleiteket.

3. Mert a fül * próbálja meg a beszé-

deket, mint az embernek ínye kóstolja

meg az ételt. * rész 12, 11.

4. Válasszunk magunknak vetekedésre

való dolgot, és értsük meg mi közöttünk,

micsoda legyen legjobb

;

5. Mert Jób aztmondá: Igaz * vagyok,

és az Isten az én ügyemet elhalasztotta;
* rész 27, 5—7.

6. Az én ügyem fell hazudnék é? ha-

lálos az én belém ltt nyílok néMl

!

7. De kicsoda lehetne oUyan mint Jób,

ki egyébnek csúfolását ugyan inná mint

a vizet.

8. És ki járna * az álnokság cseleke-

dinak társaságokban, és ki járna az is-

tentelen emberekkel. * rész 22, 5-9. 23, 12.

9. Mintha azt mondotta volna Jób:

Nem használ * az embernek, ha Isten-

nel akar járni. • * Maiak. 3, 14.

10. Ezokáért ti tudós emberek hall-

gassatok engemet! Távol legyen az ers
Istentl a * gonoszság, és a Mindenható-

tól az álnokság ; * rész 8, 3.

11. Mert az cselekedeti szerint * fizet

az embernek, és kiki mind az úta sze-

rint találja a mit keres. * Máté 1 6, 17.

12. Bizonyára az ers Isten * gonoszúl

nem cselekeszik : és a Mindenható az

ítéletet el nem fordítja : * Hab. 1, 13.

13. Valyonki adta az kezébe* a föl-

det ? és kicsoda rendelte az egész földet?
* 1 Móz. 1, 1.

14. Ha szívét vetné az emberre, és en-

nek lelkét * s lehellését magához venné

:

* Zsolt. 104, 27.

15. Minden test egyaránt meghalna, és

az ember porrá lenne.

16. Ha azért Jób vagyon valami

értelmed, hallgasd meg ezt, és a te

füleidet hajtsad az én beszédimnek

szavára

:

17. Valyon a ki az igaz ítéletet gy-
' löli, annak sebeit * béköti é az Isten? sd
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inkább az igen igazat f hamissá tehe-

ted é? * rész 31, 21. 23. f 1 Mdz. 18, 25.

18. A ki a Királynak azt mondja : Oh
álnok! és a Fejedelmeknek : óh gonosz-

tév !

19. A ki a Fejedelmeknek személye-

.ket nem * válogatja, és kinek eltte nem
esmértetik meg a nemes a szegénytl;

mert mindnyájan az kezeinek f mun-
kái. * rész 37, 23. 5 Móz. 10, 17. f rész 31, 15.

20. Egy szempillantásban a hitetlenek

meghalnak; és éjfélkor * megháborodik

a nép, és elmúlik, és az ers kéz nélkül

eltörettetik : * rész 27. 19-23.

21. Mert mindennek útaira * vigyáznak

az ö szemei, és minden lépésit jól látja.
* rész 31, 4. Péld. 5, 21.

22. Nincs olly setétség, és nincsen olly

halálnak árnyéka, a hol * elrejthessék

magokat az álnokságnak cselekedi.
* Ámos 9, 2- 4.

23. Mert nem kárhoztatja /^íen az em-
bert abban, a mit nem * cselekedett, hogy

Istennel perbe állhatna. * i móz. is, 25.

24. Megrontja a hatalmasokat és

egyebeket állat azoknak helyekbe.

25. E képen megtudván az cseleke-

deteket, mindjárt * megrontatnak mi-

helyt a sötétséget elvette. * vers 20.

26. Megtapodja * ket úgymint istente-

leneket, mindenek láttára. * zsoit. 28, 5.

27. Mivelhogy tle eltávoztak, és

semmi útait néki nem követték.

28. Azokra hozván a szegény nyomo-
rultnak * kiáltását, mikor a szegényeknek

kiáltásokat meghallgatja : * Jak. 5, 3. 4.

29. Mert mikor az Isten nyugodalma-

sokká tészi a szegényeket^ kicsoda a * ki

megháborítja ? és mikor az orczáját

elrejti vagy egy nemzetségtl, vagy egy

embertl egyaránt : kicsoda mer ellene

támadni? *EóTn. s, 31.

30. Hogy a képmutató ember ne ural-

kodjék, és hogy a nép között az istente-

leneknek trei ne legyenek.

31. Azért az ers Istennek, ki azt

mondja : Megengedtem néked^ el nem
rontlak, ezt kell mondania.

32. Annakfelette a mit tudok, te Uram
taníts engem; ha gonoszságot cseleked-

tem, nem megyek tovább benne.

33. Avagy nem tled vagyon é a vétek^

amellyért fizeti ezeket néked f mert az

Úrnak igaz Ítéletit * megutáltad, és

te választottad ezt a te magad igazságát

s nem én : ha pedig tudsz valamit, felelj

meg nékem. * rész 22, 5—9.

34. A bölcs emberek, tudom hogy ve-

lem egyeznek, és a bölcs ember, a ki

engem hallgat, nékem enged éhben.

35. Jób nem igazán szól, és az be-
szédit esztelenül szólja.

36. Én Atyám, próbáltassék Jób mind-
addig, míg meggyzettetik, ez illyen

hamis feleletekért, mellyek az álnok

emberekben szoktak lenni;

37. Mert az vétkéhez istentelenséget

rakna, és minket megcsúfolna, és az Is-

ten ellen való káromlását megtöbbítené.

85 EÉSZ.

Mégis Leszel az Isten igazságárdl.

Többet felele Elihú és monda

:

2. Valyon azt gondolod vala é ? hogy
igaz volna a mit ez efó'íí mondasz vala?

Az én igazságom nagyobb, hogy sem
mint az ers Istené!

3. Mert te Jób azt mondod: Mit hasz-

nál nékem, és mi hasznot veszek abból,

ha az én bíínöm megbocsáttatik f

4. Én beszéddel megfelelek néked, és

a kik veled egyet értenek.

5. Tekints az égre és lásd meg, és nézd

meg a felsbb felhket, melly igen

magasak te feletted !

6. Ha te vétkezel, mit szei*zesz Ö ellene?

vagy ha a te bííneidet megsokasítod,

mit ártasz néki ?

7. Ha pedig igaz vagy, mit adsz néki ?

vagy mit vészen a te kezedbl?
8. A te gonoszságod az illyen ember-

nek árt, mint te vagy ; és a te igazsá-

god az ember fijának használ.

9. Az nagy hatalmasságokban bízók

azt cselekeszik, hogy a nyomorultak

kiáltsanak : és kiáltnak az Istenhez a

hatalmasoknak karjok miatt.

10. De ha a nyomorult nem mondja

;

Hol vagyon az Isten, a ki engem te-

remtett? a ki éjszaka is az dícséretire

felindít ?

11. Ki minket inkább tanít, mint a

földi oktalan állatokat, és az égi mada-
raknál bölcsebbekké tészen minket: •

12. Akkor a kik a gonoszaknak ke-

vélységek miatt * kiáltnak, nem hall-

gatja meg Isten azokat ; * rész 27, s. 9.

13. Mert a hívságos kiáltást az ers
Isten meg nem hallgatja, és a Minden-
ható csak reá sem tekint.

36
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14. Sokkal inkább nem hallgat meg,

ha azt mondod: Isten, nem viselsz én

reám gondot ! Az itélet azért legyen

eltte, és reménységed vessed benne.

15. Most pedig, mivelhogy azt nem mi-

veled, azért látogat meg téged haragjá-

ban : mert az kegyelmességét is nem
igen tudja Jóh.

16. Hanem hívságra tátja fel a száját;

és tudomány nélkííl való szókat szaporít.

36. RÉSZ.

Szól mégis EliM az Isten igazságáról és mindenható
voltáról.

Végezetre elmenvén beszédében Elihú

monda

:

2. Várj meg még egy kevéssé, megmu-
tatom néked az igazat; mert még vágy-

nak az Istennek mentésére valóbeszédim.

3. Elveszem az én értelmemet mesz-

szünnen, és az én Teremtmnek igazsá-

got tulajdonítok.

4. Mert bizonyára az én beszédim nem
lésznek hamisak, és az én értelmemben
eltted tökéletes leszek.

5. Imé noha az ers Isten hatalmas :

mindazáltal nem utál meg : mert ha-

talmas, és a mi lelkünknek is ereje.

6. Nem tartja meg az istenteleneknek

életét : de a szegényeknek igaz törvényt

tészen.

7. Nem veszi el szemeit az *igaz em-
berrl, st inkább azokat a királyiszék-

ben a Királyokkal helyhezteti mind
örökké, hogy felmagasztaltassanak.

* Zsolt. 33, 18. 113, 7. 8.

8. Hogyha pedig néha mintegy békó-

ban megköttetnek, és fogva tartatnak a

nyomorúságnak köteleiben.

9. Minekutánna az cselekedeteket

nékik megjelenti ; és hogy az vétkeik

igen elhatalmaztak volt.

10. És nékik ugyan fülökbe súgja e

féle ostorozással, megjelentvén, hogy
megtérjenek az bíínökbl

:

11. Ha az Istennek engednek, és tisz-

teléndik tet, az napjaikat békességben

végzik el, és az esztendeiket gyönyö-
rséges dolgokban.

12. Ha pedig nem engedéndnek : fegy-

verrel általverettetnek, és a tudatlan-

ságban múlnak ki.

13. A kik pedig szívekben képmutatók,
és haragusznak, s nem kiáltnak, mikor
megkötözi ket.

14. Az ifjúságokban * halnak meg, és

az életek megsznik a paráznákkal

együtt. * rész 15, 32. Zsolt. 55, 24.

15. Megszabadítja a nyomorúltat az

nyomorúságából, és a háborúságban

azoknak fülöket megnyitja.

16. így e képen tégedet is a nyomo-
rúságnak szoros torkából kiszabadítana

a szélességre, holott semmi nyomorúság
nem volna, és asztalodnak étke* kövér-

séggel rakva lenne; * rész 29, e. zsoit. 23, 5.

17. De te istentelen ember módjára

téssz Ítéletet ; mindazáltal az Istennek

Ítéleti és igazsága megmarad.
18. Minthogy buzgó haragja vagyon

reád, meglásd hogy téged megostoroz-

ván, magától el ne vessen : mert a

váltságnak nagy * árra is téged meg nem
szabadít. * zsoit. 49, 9.

19. Avagy az Isten becsüli é a te gaz-

dagságodat ? nem becsüli az * eresztett

aranyat és semmit sem becsül a mi téged

oltalmazhatna !
* rész 31, 24.

20. Ne kívánjad azt az * éjszakát,

mellyen a népek az Ö helyekre mennek.
* rész 7, 15.

21. De megoltalmazd magadat, hogy

az álnokságra ne tekints, hogy a nyo-

morúság helyett azt választanád.

22. Imé az ers Isten felmagasztal az

hatalmával, és kicsoda az, a ki * úgy
tanítson mint ? *zsoit.25,9.

23. Kicsoda tanította tet az útaira ?

vagy ki mondhatja néki :
* Álnokságot

cselekeszel !
* rész S, 3. Rom. 9, 14.

24. Megemlékezzél azért, hogy te az

Úrnak cselekedetit magasztaljad, mely-

lyet az emberek jól látnak,

25. Mellyet mindnyájan az embe-

rek néznek, és az ember távolról is

meglát.

26. imé az ers Isten olly nagyságos,

hogy tet nem esmérhetjük meg, és az

esztendei * számának nem mehet senki

végére !
* zsoit. 90, 2. Dán. e, 26.

27. Mert a csép vizeket az égben meg-

tartóztatja, mellyek est öntöznek vala

az embernek veszedelmére.

28. Mikor a felsbb felhk* a vizözön-

kor folynának, csepegnének sok embe-

rekre. * 1 Mdz. 7, 11.

29. Annakfelette az ember megtudhatja

é a sííríí felhknek különbségét, és az

sátorában * azoknak súgásokat?
* Zsolt. 18, 12.
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30. ímé az embereknek világos tiszta

idot ád, és ismét a földet béfedi esvel.

31. És ezekkel bünteti meg * a népe-

ket ; és ezektl ád elégséges eledelt.
* vers 27. 28.

32. Az ö kezeivel a világosságot néha

béfogja, és néha megtartja az kezét a

könyörg * emberért. * Jakab 5, ii. i8.

33. Ezzel megmutatja mind ö hozzá,

mind * az oktalan állatokhoz, és b, föld-

nek gyümölcséhez való jóakaratját.
* Zsolt. 104, 14. 28.

34. Istennek illyen dolgai miatt is ret-

teg az én szívem, és helyérl mintha
ugyan kimozdulna.

37. RÉSZ.

Elihú mégis bizonyltja Istennek hatalmát, bölcsese'gét,

irgalmasságát.

Halljátok meg figyelmetesen az rette-

géssel dörg szavát, és az szájából

származó szólást.

2. Melly minden egek * alatt hallatta-

tik, és az villámását e földnek minden
részeire kiterjeszti. * zsoit. 29, 3.

3. A villámás után ordít a mennydör-
gés, és dörög az nagyságos szavával,

és mikor az mennydörg szava halla-

tik, nem halasztja tovább az esket.

4. Az ers Isten^ mikor az szavával

dörög : csudálatosképen cselekeszik^ és

olly nagy dolgokat cselekeszik, hogy meg
nem érthetjük !

5. Mert a hónak * azt parancsolja :

Légy, úgymond, a földön
;
vagy a zá-

pornak vagy esnek: azonnal az ha-
talmának záporesi jelen vágynak.

* Zsolt. 147, 16. 148, 8.

6. Minden embernek kezét bépecsétli,

hogy házánál lásson munkásihoz.

7. Akkor a mérges oktalan állat is bé-
megyen az lakhelyére, és lakik az

barlangjában.

8. Az helyébl leszáll a forgószél, és

az északiszélbl a hidegség.

9. Az ers Isten az fuvallásával csi-

nál * jeget, és a vizeknek szélességét

beszorítja. * zsoit. 147, 17.

10. A föld megöntözésének okáért is

a sr' felht fárasztja: viszont elosz-

latja az villámásának felhjét.

11. Végezetre e féle égi változásokat

az bölcs tanácsából viszontagsággal

cselekeszik; hogy azt a mit parancsol,

a föld kerekségének színén cselekedjék.

12. Vagy * ostorul, vagy a földwefc

hasznáért, vagy hogy az emberiekkel i6\
tegyen, azt cselekeszi, hogy ezek közzííl

mindenik jelen legyen. * rész 26, 27. 28.

13. Ezt Jób vedd füleidbe, állj meg, és

gondold meg az ers Istenxiok * csudála-

tos cselekedetit. * vers 8. 2 móz. 9, is. 23.

14. Megtudhatod é, mikor az Isten

azokat elrendeli, hogy fényljék az fel-

hjének világa?

15. Avagy tudod é a sr felhk mi-

módon függenek? avagy értedé ama tö-

kéletes bölcs Istennk csudálatos dolgait ?

16. Mivel melegülnek meg délszínben

a te ruháid, mikor e földön csendesség

vagyon ?

17. Valyon vele együtt terjesztetted

é ki az egeket, mellyek ersek és ollydk

mint az öntött tííkör ?

18. Mond meg nékünk, mit mondhat-
nánk néki ? mert mi a mi setétségitn/í

miatt nem szólhatunk vele.

19. Valyon megmondják é néki ha szó-

lándok ? avagy perelhetne é valaki

vele f kétség nélkííl megemésztetnék.

20. Noha pedig nem nézhetnek a napra,

mikor fénylik az egeken, mellyeket az

általmen szél megtisztított.

21 . Ha arany szín világosság feltámad

az északi szél miatt ; az Istenben pedig

a dicsség sokkal inkább becsületesb !

22. A Mindenható, kit meg nem fog-

hatunk, nagy az hatalmával ; de az

igaz ítéletinek és igazságának nagysága

szerint nem bünteti az embert.

23. Azokáért félik tet az emberek :

Nem nézi a bölcseknek * személyeket.
* rész 34, 19.

38. RÉSZ.
Az Isten maga áll el, és Jóbot meggyzi mindenhatósá-

gáról, bölcseségéró'l sat.

Végezetre felele az Úr Jóbnak a * for-

gószélbl, s monda

:

2. Kicsoda az, a ki meghomályositja

az Isten tanácsát tudatlan beszédekkel ?
* rész 40, 1.

3. No most, mint egy vtó férjfiú öve-

dezd fel a te derekadat, * és a mit tled
kérdek, mond meg nékem ! * rész 31, 37.

4. Hol voltál mikor a földet * fundál-

nám ? mond meg ezt, ha tudsz valami

értelmet? * Péid. 8,27-29.

5. Ki rendelte el 2i földnek mértékeit ?

mond meg ha te bölcs vagy ! vagy kicsoda

mérte meg azt mér sinórral ?

36*
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6. Avagy az alsó * fundamentomai
micsodán állanak? avagy ki vetette fel

annak szegeletkövét ? * zsoit. io4, 5.

7. Mikor a fényes csillagok * egyenl-
képen dicsérnének engem és az Istennek

minden fijai örvendeznének? * zsoit. us, 3.

8. Avagy kicsoda zárta bé * a tengert

ajtókkal, holott kifolyna mint a gyerm.ek

az ö annydnak méhébl.
* vers 10. 11. Zsolt. 33, 7.

9. Hol voltál^ mikor a tengert felhvel

megruháznám? és a homályossággal

mintegy pólával béfedezném?

10. Mikor az én dekrétomom szerint

érette a földet megszakasztám, és ö reá

rekeszt * és ajtókat veték ? * vers s.

11. Azt mondván néki: csak addig

jöjj
* ki, s tovább ne menj, és itt a part

ellene áll a te felháborodott habjaidnak.
* Zsolt. 104, 9.

12. Avagy a te születésed napjától

fogva parancsoltál é a reggelnek? Avagy
a hajnalnak helyét megmondhattad é ?

13. Hogy a hajnal fénye a földnek

részeit béfogja, mikor a gonosztév em-
berek a földrl elüzettetnek.

14. (Melly föld elváltoztatja önmagát
miképen a pecséttel megjegyeztetett sár,

és megláttatnak mi tlünk annak öltö-

zetei.)^

15. Es az istentelenektl megtiltatnék

az * világosságok, és a felemelkedett

hatalom f megtöretnék ?
* rész 21, 17-19. t Zsolt. 10, 15.

16. Bémehettél é szintén a tengernek

mélységéig: avagy eljártad é a mélység-

nek bels részeit ?

17. Valyon megnyittattak é néked a

halálnak kapui : avagy a halál árnyéká-

nak kapuit láttad é ?

18. Vetted é eszedbe a földnek széles-

ségét? mond meg, ha mindenestl fogva

tudod azt ?

19. Miném úton mehetni oda, hol a

világosság lakozik, és a sötétségnek hol

vagyon helye ?

20. Mikor ezeket mind az határokig

megtudándod, és megérténded az há-

zának ösvényit

:

21. Tudjad, hogy te még akkor szü-

lettél, és a te életed napjainak száma
igen sok.

22. Bémehettél é a hónak tárházába?

avagy a jégesnek kincseit láttádé ?

23. Mellyeket én tartok a nyomorú-

ságnak idejére, az * ütközetnek és had-

nak napjára. * Jós. lo, ii.

24. És tudod é, micsoda úton szokott

széllyel oszlani 2, földnek párája, melly-

hl e földön a szél lészen.

25. Kicsoda osztott az áradásnak folyó-

helyet, és a zúgó zápornak útat ?

26. Lebocsátván az ember nélkül való

földre az est, * és a pusztára, holott senki

nincs ! * zsoit. 104, 13. 16.

27. Hogy megelégítse a puszta és el-

hagyattatott kietlen helyet, és a gyenge

fnek jövését kihozza.

28. Nemde vagyon é az esnek attya?

Avagy ki szülte a harmatnak csépjeit?

29. Kinek méhébl jött ki a jég? avagy

az égnek daráját ki szülte ?

30. Mintegyk alá a vizek elrejtetnek,

mikor a mélységnek színe béfagy.

31. Nemde megtartóztathatod é a Fi-

astyúknak gyönyörííségét? avagy a Ka-
szahúgynak * köteleit megoldhatod é ?

* rész 9, 10.

32. Elhozhatod é az égen való tizen-

két jegyeket az idejek korán? avagy a

Gönczölszekeret az fijaival forgatha-

tod é?

33. Avagy az égnek végezett szokását

tudod é ? avagy itt e földön az biro-

dalma fell * rendelhetsz é valamit ?

* Jer. 31, 35. 36.

34. Nemde a sííríí felhkig felemelhe-

ted é a te szódat, hogy a vizeknek b-
sége befogjon téged

;

35. Nemde kibocsáthatod é te a vil-

lámásokat, hogy
^
elmenjenek, avagy

mondják é iiékeá.:tmé mijeién vagyunk.

36. Kicsoda adta volna az emhersvÁYéhe

a * bölcseséget? avagy kicsoda adta

volna az elmének az értelmet? * rész 32, s. 9.

37. Kicsoda számlálta meg a fels fel-

hket az bölcseségével ? avagy az ég-

nek tömlit kicsoda ürítheti meg?
38. Hogy a port esvel megöntözze

:

hogy 2ü földnek hantjai öszveragadjanak.

89. EÉSZ.

Ugyanazont ralveli Isten e Részben is.

Avagy vadászhatsz é a kegyetlen

oroszlánnak prédát? avagy az oroszlán

kölykeinek seregét * megelégítheted é ?

* Zsolt. 104, 20-22.

2. Mikor az barlangjokbaufeküsznek,

és lappangnak az hajlékokban, és le-

selkednek.
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3. Kicsoda szerez ételt a * hollóknak,

mikor az fijaik az ers Istenre kiált-

nak, mellyek az ételnek szükségéért té-

tova bujdosnak ? * zsoit. u?. 9. Máté 6, 26.

4. Valyon megtudod é az idt, mikor a

vadkecskék ellenek ? veszed é eszedbe,

mikor a szarvasok fajzanak ?

5. Megszámláltad é a hónapokat, hány

hónapra ellenek ? tudod é az Ö ellések-

nek idejét?

6. Hogy önmagokat meghajtsák, és az

természeteket kiterjesszék a fijoknak

ellésében : és az ellésnek fájdalmától

megmenekedjenek;

7. Hogy meggyarapodjanak az fijaik,

és nevekedjenek a mezn, és kimenvén,

vissza ö hozzájok ne térjenek.

8. Kicsoda bocsátja szabadon a kegyet-

len állatot ; és a vadszamárnak gyepl-

jét kicsoda * oldotta meg ? * Jer. 2, 24.

9. Kinek a mezséget * rendeltem házá-

nak, s lakhelyül a sós földet. * Jer. 2,24.

10. A városbeli sokaságot neveti : és

a pallérnak kiáltását nem hallgatja meg.

11. Az elesége az, a mit a hegyek-

ben keres, és minden zöldell fíívet

megkeres.

12. Valyon akar é szolgálni néked az

unikornis? valyon hál é a te jászlódnál?

13. Yalyon megköthetnéd é azunikor-

nist a szántásra gyeplvel? szánt é va-

lyon baráztád utánnad ?

14. Yalyon bízhatol é hozzá, mivelhogy

nagy legyen az ereje : avagy hagyha-

tod é reá a te munkádat ?

15. Hiszed é azt, hogy a te veteménye-

det behordja és a te szérdbe g^'jtse ?

16. A páváknak szép szárnyat: avagy

az eszterágnak tollat, avagy a strucz-

madárnak te adhatsz é ?

17. Melly a földön hagyja az tojá-

sait, és a porban melegíti azokat,

18. Elfelejtkezvén errl, hogy a láb

eltapodja azokat, és a mezei vad is el-

nyomja azokat.

19. Az Isten megmelegítvén, kikölti

annak fijait más munkája által, annak
gondviseletlenségbl való munkájának
hijábavaló voltáért;

20. Mert az Isten bölcseségtl tet
megfosztotta, és néki e féle értelmet

nem adott.

21. Mikor magasan felemelkedik

:

csúfolja a lovat mind a rajta ül em-
berrel egybe.

22. Adhatnál é ert a lónak ? avagy
felruházhatnád é az nyakát pörg
nyerítq^^qX.

23. Avagy elijesztenéd é tet mint a

sáskát? az orrának hortyogása rettegés!

24. Az Idbai vermet ásnak, és ör-

vecdez az erejében, és a fegyverrel

szembe megyén

;

25. Neveti a félelmet, s meg nem ijed,

és fegyvertl való féltében vissza nem
tér

;

26. Noha ellene zúgnak a tegezbeli

nyilak, fénylik a kopja és a dárda.

27. Az haragjában és megbúsult
korában kapálja a földet; és együtt

vesztek nem áll, mikor trombitát fújnak.

28. A trombitaszóra azt mondja: Nyi-
ha! ha! ha! mivelhogy távol megérzi a

hadat, és a Fejedelmeknek csatépatéjo-

kat és kiáltásokat.

29. Avagy a te értelmed é az oka,

hogy az ölyv a szárnyán repül ? és ki-

terjeszti az szárnyait délre ?

30. Avagy a te rendelésedért repül é

ollyan fel a sas? és tled vagyon é,

hogy az fészkét ollyan fenn * rakja ?
* Jer. 49, 16.

31. A kszikla között lakozik és mu-
latosz, a ksziklának hegyében és ers-
ségében.

32. Honnét ételt keres, nagy messze
az szemeivel nézvén.

33. Még az fijai is a vért szívják :

és a hol lejénd a dög * ott vagyon.
* Máté 24, 28.

34. Annakutánna felelvén az Ur Jób-
nak, monda :

35. Avagy bölcseség é a Mindenható
ellen valakinek tusakodónak lenni? Erre

feleljen meg, a ki Istennel fedddik!
36. Annakokáért felele Jób az Úrnak

s monda

:

37. Imé én melly hitvány elvettetett

vagyok, mit felelhetnék néked ? St in-

kább az én kezeimet * szájamra tészem!
* Zsolt. 39, 10.

38. Egyszer szólottam : de már nem
szólok, avagy ha másodszor is szólok^

tovább nem megyek

!

40. EÉSZ.

Az elefánt az Isten hatalmasságának, a fenevadak között

tüköré.

Annakokáért felele az Úr a * forgószél-

bl Jóbnak s monda :
* rész ss, i.
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2. No most mintegy viíezférjfiii, övezd

fel a te derekadat : és a mit tÖled kér-

dek, mond meg nékem.

3. Nemde hijába valóvá teheted é

te az én ítéletimet ? kárhoztatsz é * te

engemet hogy igaz légy ?
* Zsolt. 51, 6. Rdm. 3, 5. 6.

4. Avagy ollyan karod vagyon é néked

mint az erös Istennek? és a te szóddal

mint ö döröghetsz é ?

5. No már ékesítheted é meg magadat

méltósággal és magassággal, dicsséggel

és ékességei ruházd fel magadat.

6. A te haragodnak boszankodásit

terjeszd ki, és tekincsd meg valami ma-

gasságos, és alázd meg azt.

7. Tekincs meg, mondom, minden ke-

vélyt, s nyomd le azt ; és a gonoszokat

az helyekben ronstd meg.

8. Eejtsd el ket egyszersmind a por-

ban, és az orczájokat a rejtekben

fedd bé

:

9. Akkor én is hirdetlek téged, hogy

téged a te jobbkezed megtarthat.

10. ímé már ^ássac^ az elefántot mely-

lyet veled * együtt teremtettem a melly

szénát eszik mint az ökör.
* 1 Móz. 1, 24-26.

11. imé annak ereje vagyon a dere-

kában, és annak erssége a hasának köl-

dökében.

12. Felemeli farkát, melly hasonlatos

a czédrusfához, és az szeméremtesté-

nek inai sok ágakból állanak.

1 3. Az csontjai oUyanok, mint az aczél-

ból csinált csvek ; az tetemei, mint

a vasból csinált pálczák !

14. Ennek az ers Istennek q\^'6 alkot-

mányának az fegyverét megadta, a ki

tet teremtette.

15. Jóllehet ftívet teremnek néki a he-

gyek, és együtt vele a meznek minden
vadai hdtran játszódnak.

16. Az árnyékos helyen fekszik, a ná-

daknak és sárnak rejtekében.

17. A nagy árnyékú fákbéfedezik tet,

hogy néki árnyékot tartsanak, és a víz

mellett való ffízfák köriveszik tet.

18. Imé a folyóvizet nagy voltával

megtartóztatja, úgyannyira, hogy nem
siet: és azt véli, hogy a Jordán folyó-

vizét felszívhatja.

19. Avagy megfoghatja é tet valaki

szemtl szemben, avagy horoggal meg-

fogván általfúrhatja é az orrát ?

41. EÉSZ.

A nu,gy czethalat hozza el az Isten az ö hatalmának hi-

zonyságáúl.

Valyon kivonhatod é a czethalat horog-

gal, vagy kötéllel, melly az nyelvére

akadt ?

2. Valyon vethetsz é horgot az orrába ?

avagv hegyes vassal általfúrod é az

állát'?

3. Valyon sok könyörgéssel él é te

eltted ? avagy szól é néked lágy be-

széddel ?

4. Nemde teszen é frigyet te veled ?

avagy teheted é tet örökké való szol-

gáddá ?

5. Játszhatol é vele mint a madárral ?

és megkötheted é tet a te gyermekid

kedvekért ?

6. Valyon szerezhetnének é érette la-

kodalmat a halászok ? és darabolhatják

é tet a vevk ?

7. Valyon megrakhatod é horgok-

kal az brét ? avagy szigonnyal az

fejét ?

8. Vesd reá a te kezedet, és soha többé

nem míveled azt, és meg nem emlékezel

az vele való hadakozásról.

9. ímé az öfogattatásának reménysége

csalárd ! avagy inkább csak az tekin-

tetire is nem esik é le az ember f

10. Nincs oly merész ember, a ki tet
helyébl fel merje költeni. Kicsoda tehát

az, a ki én elttem megállhasson ?

11. Kicsoda adott elébb nékem vala-

mit, hogy néki megfizessek ? Valami va-

gyon djL egész ég alatt, mind * enyim

!

* Zsolt. 50, 12.

12. A czethalnak tagjait nem hallga-

tom el, és az erejének mivoltát és az

testének szép rendelését.

13. Kicsoda illeté a czethal ruhájának

fels részét ? és kicsoda megyén hozzá

zabolákkal ?

14. Az orczájának kopotyúját ki

nyitja meg? mert a fogai mellett rette-

gés vagyon.

15. A teste mintegy ers paizssal és

szoros pecséttel béfedettetett.

16. Egyik a másikhoz olly közel va-

gyon, hogy még a szél is meg nem hat-

hatja.

17. Egyik a másikhoz ragasztatott

ersen egymást tartják, és egymástól el-

szakadhatlanok.

18. Az fuvállásakor fénylik az vilá-
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gos szeme^ és az ö szemeine/i fénye^ mint

a hajnalnak szemehéja.

19. Az szájából mmíe^?/ szövétnekek

jnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki.

20. Az orrából füst jö ki, mint a

forró üstbl és edénybl,

21. Mintha 2jl ö lehellésével a holt-

szenet megg'jújtaná; és láng jne ki az

ö szájából.

22. Az ó' nyakában vagyon az eró'sség,

és eltte örül a bánat.

23. Az testének részei ersek és egy-

máshoz ragadtak, ers önmagában, és

tétova nem ingadoz.

24. Az szíve oUy kemény mint a k,
ers mint az alsó malomk.
25. Az nagyságos erejétl félnek még

az ers emberek is, és ijedtekben mago-
kat megvesztegetik.

26. Annak fegyvere, a ki ötet eléri,

nem maradhat meg, azonkéjpen a kopja,

a dárda, a pánczél.

27. Úgy tartja a vasat, mint a poly-

vát ; az aczélt, mint a rothadt fát.

28. A nyíl el nem üzi tet, és a pa-

rittyásod hajított kövek eltte pozdor-

jává lésznek.

29. A számszerívnek köveit úgy tartja

mint a pozdorját, és neveti a fegyvernek

forgatását.

30. Mint a hegyes cserepek, úgy vágy-

nak a kövek alatta a tengerben és he-

gyes állatokat terít maga alá a sáron.

31. Felforralja a mélyvizet mint a fa-

zekat, és a tengert ollyanná teszi, mint

a képírók mos ára.

32. Maga után hágy világos ösvényt;

úgyannyira, hogy a ki Idtná^ azt vélné,

hogy a tenger megszült.

33. Nincsenek hozzá hasonló állatok e

földön, mellyek illyen bátorsággal cse-

lekedjenek.

34. Mindenféle nagy állatot megutál

és mintegy király, oUyan minden állatok

között.

42. RÉSZ.

Jóbnak vallástétele Isten eltt, kitl a látogatás után
igen megáldatik.

Felele pedig Jób azúrnak s monda:
2. Tudom, hogy te mindent cseleked-

hetel ; és hogy senki téged el nem for-

díthat attól, a mit elgondoltál.

3. Azt mondod : Kicsí)da az, a ki az én

tanácsomat * tudatlanul elrejti? Annak-

567

okáért megvallom, hogy én nem értet-

tem; a te titkos cselekedetid én felettem

vágynak, úgyannyira hogy én meg nem
tudhatom f azokat ! * rész 38, 2. f Zsoit. 40,6.

4. Hallgass meg, kérlek, mikor én szó-

lok, és a mit tled kérdek, mond meg
nékem.

5. Az én fülemnek hallásával hallottam

vala te felled ; most pedig imé az én

szemem * lát tégedet.
* rész 40, 1. 4 Mdz. 12, 6—8.

6. Azokáértutálom a miket mondottam^

és bánom, a porban és hamuban.
7. Es minekutánna szólotta volna az

Úr Jóbnak e beszédeket: megmondá az

Úr a Témán nemzetébl való Elifáznak:

Az én haragom felgerjedt te ellened és

a te két barátid ellen; mert nem szóllot-

tatok én fellem igazán, mint az én szol-

gám Jób.

8. Annakokáért vegyetek magatoknak
hét tulkokat és hét kosokat, és menjetek

az én szolgámhoz Jóbhoz, hogy áldozza-

tok magatokért ; és az én szolgám Jób
imádkozzék * érettetek; mert bizonyára

az személye kedves nálam, hogy a ti

bneitekért meg ne büntesselek titeket

;

mivelhogy nem szólottatok én f fellem
igazán, mint az én szolgám Jób.

* Jak. 5, 16. t rész 13, 7-10.

9. Annakokáért elmenének a Témán
nemzetébl való Elifáz és a Suákhbeli

Bildád, és a Naámabeli Sófár, és úgy
cselekedének, miképen nékik megmon-
dotta vala az Úr, és az Úr eltt kedves

ln Jóbnak személye.

10. Annakutánna valami elvétetett volt

Jóbtól, azÚrmegáldá, mikor imádkozott

volna az * barátiért; annakfelette meg
is öregbíté az Úr két annyira, valamije

volt Jóbnak. * vers 8.

11. Es hozzájvén minden rokonsági

és minden húgai, és minden baráti,

kik az eltt voltak, evének vele együtt

ételt az házában, és az nyavalyáján

bánkódván, vígasztalák tet az egész

nyomorúságról, mellyet az Úr reá bo-

csátott vala ; és kiki egy-egy pénzt ada

néki, és kiki egy-egy aranyból csinált

függt.
^

12. Az ür azért a Jób életének végét

inkább megáldá, hogysem mint * annak
eleit; mert néki voltak tizennégy ezerju-

hai, és hatezer tevéi, és ezer iga ökrei,

és ezer szanáarai. * rész i, 3.
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13. Annakfelette voltak néki hét * fijai

és három leányai. * rósz i, 2.

14. Kik közzl az elsnek neve ln
Jémima ; a másiknak neve Kécziha ; a

harma^diknak neve Kéren-Happuk.
15. Es nem találtatnak vala oUyan szép

leányzók, mint a Jób leányai abban az

egész tartományban ; kiknek ada az

attyok örökséget az báttyaik között.

16. Mikor pedig azután élt volna Jób
száz negyven esztendeig, és látta volna

az íijait és unokáit negyed ízig

:

17. Meghala Jób vénségben, életével

megelégedvén.

A ZSOLTÁE
1. ZSOLTÁR.

Az embernek legfbb java ; az istenfélknek és istente-

leneknek különböz állapotjok.

Boldosf ember az, a ki a hitetleneknek

tanácsokon * nem jár, és a bnösöknek
útjokon nem áll, és a csúfolóknak f szé-

kekben nem ül

:

* Zsolt. 26, 4. 5. 119, 1. Péld. 1, 10. 15. f Jer. 15, 17.

2. Hanem az Úr törvényében vagyon

az * gyönyörsége, és az törvényé-

rl gondolkodik éjjel és nappal.
* 5 M<5z. 17, 19. Jós. 1, 8.

3. Mert ollyan mint a folyóvizek mel-

lett plántáltatott * term fa, melly az

gyümölcsét megadja idejekorán, és a

mellynek levele meg nem hervad; és

minden cselekedete jó szerencsés lészen.
* Jer. 17, 8.

4. Nem úgy a hitetlenek ; hanem lesz-

nek mint a * polyva, mellyet a szél ide

s tova hány.
* Jób 21, 18. Zsolt. 35, 5. 37, 36. Ésa. 17, 13. 14.

5. Annakokáért a hitetlenek meg nem
állhatnak * az ítéletben: sem a bnösök
az igazaknak Gyülekezetekben.

** Jób 13, 16. Máté 25, 33-41. 46.

6. Mert tudja azr az igazaknak * út-

jokat ; a hitetleneknek pedig útjok el-

vész. * Zsolt. 37, 18—20. Jób 23, 10.

2. ZSOLTÁE.

Jövendölés a Krisztus országáról.

Miért * dühösködnek a Pogányok, és a

népek miért gondolnak hijába\^alókat ?
* Csel. 4, 25-27.

2. A földnek Királyai * öszvegyülnek,

és a Fejedelmek f tanácsot tartanak

egyetemben az Ür ellen és az Krisz-

tusa ellen, ezt mondván

:

* 2 Sám. 5, 17. 22. 8, 12. f Máté 26, 3. 4.

3. Szaggassuk el az * köteleket, és ráz-

zuk le rólunk az igájokat ! * Jer lo, 20.

OKKÖNYVE.
4. A ki lakozik az egekben * neveti, az

r megcsúfolja ket. * zsoit. 37, 13. 59, 9.

5. Akkor szól az haragjában nékik,

és búsulásában * megrettenti ket, ezt

mondván : * zsoit. 46, 7.

6. En pedig választottam az én Kirá-

lyomat * Sionon az én szent hegyemen.
* 1 Sám. 13, 14. 16, 1. 13. Mik. 4, 7.

7. Megbeszélem az rnak dekrétomát,

ki ezt mondá nékem : Én * Fiam vagy
te, én ma szültelek tégedet.

* Zsolt. 89, 28. Csel. 13, 32. 33. Zsid. 1, 4. 5. 5, 5.

8. Kérjed tlem, és * adom néked a

Pogányokat örökségül, és a f földnek

határait néked birodalmúi.
* Zsolt. 82, 8. t Zsolt. 22, 28.

9. Megrontod ket * vasvesszvel, és

mint a cserépedényt megtöröd ket.
* Zsolt. 18, 38. 39. Jel. 2, 26. 27. 19, 15.

10. Most azért ti Királyok legyetek

eszesek ; ti földnek Bírái tanuljatok

!

11. Szolgáljatok az Úrnak * félelem-

ben, és örüljetek néki rettegésben.
* vers 2.

12. Csókolgassátok e * Fiat, hogy
meg ne haragudjék, és elvesszetek a ti

útatokban; mert hamar felgerjed az

haragja. Boldogok mind azok, kik bíz-

nak t benne !

* vers 6. 7. f Zsolt. 34, 9. Luk. 9, 35. Róm. 9, 33.

3. ZSOLTÁR.

Az igazak még az ellenségek között is bátorságosok.

1. Dávidnak Zsoltára, midn futna az

íija eltt * Absolon eltt.
* 2 Sám. 15, 13-18. 16, 11.

2. Uram, melly igen megsokasodtak

az én * ellenségim! melly sokan vágy-

nak az én ellenem támadók !
* zsoit. 25, 19.

3. Sokan mondják az én lelkem fell :

Nincsen néki * a^mmi szabadulása az

Istentl, Sélah.
* * 2 sám. 17, 2.
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4. Te pedig, óh Uram, nékem * pai-

zsom vagy, én dicsségem vagy, és fel-

magasztalod t az én fejemet.
* 1 Mdz. 15, 1. t Zsolt. 27, 6. 110, 7.

5. Én felszóval az Úrhoz kiáltottam, és

meghallgatott engemet az szentségé-

nek hegyérl.

6. Én lefekszem, elaluszom, és felkelek;

mert az tír * oltalmaz engem.
* vers 4. Zsolt. 4, 9.

7. Nem félek * sok ezer néptl, melly

minden fell megkörnyékezett engemet.
* vers 4. 6. Zsolt. 27, 3.

8. Kelj fel Uram, tarts meg engemet

én Istenem, és verd arczúl minden ellen-

ségimet, az istenteleneknek * fogaikat

rontsd öszve. * zsoit. ss, 7. 2 sám. 15, 31.

9. Azúré a* szabadítás; a te népeden

legyen a te áldásod ! Sélah.
* Ésa. 43, 11. Hós. 13, 4.

4. ZSOLTÁR.
Dávid könyörög az Istennek Saultól való megszabadítá-

sáért.

1. Dávid Zsoltára az * Éneklmester-
nek adatott a Neginóthra.

* 2 Sám. 23, 1. 1 Krón. 25, 1.

2. Mikor kiáltok, * hallgass meg en-

gemet, én igazságomnak Istene, a nyo-

morúságban vidámíts meg engemet;
könyörülj rajtam, és hallgasd meg az

én könyörgésemet ? * zsoit. 5, 2.

3. Embereknek íijai! meddig Uszen dJi.

én dicsségem gyalázatban ? meddig sze-

retitek a hivságot, és keresitek a * ha-

zugságot ? Sélah. * 1 Sám. 24, 10.

4. De legyen tudtotokra, hogy magának
választott * az Úr engemet, kinek ked-
ves t vagyok : Az Úr meghallgat enge-
met, mikor könyörgök néki.

* Zsolt. 2. 6. 1 Sám. 16, 1. f 1 Sám. 13, 14. 16, 1. 13.

5. Haragudjatok, * de ne vétkezzetek,

szóljatok szívetekben, a ti ágyasháza-
tokban, de legyetek csendességben, Sélah.

* Eféz. 4, 26.

6. Áldozzatok igazságnak * áldozatját,

és bízzatok az Úrban. * zsoit. 51, 21.

7. Sokan mondják: Kicsoda mívelheti
azt, hogy valaha jót lássunk ? De te

üram, mutasd meg nékünk a te orczád-
nak világát ; * 4 Mdz. e, 24-26.

8. És igy nagyobb örömet adsz az én
szivemben, hogy nem mint mikor az

borok és búzájok megsokasodnak.
9. Békességben lefekszem * egyetem-

ben és elaluszom ; mert te Uram egyedül

adsz nékem bátorságos lakást. * zsoit. 3, e.

5. ZSOLTÁR.

Megszabadulásért való könyörgése Dávidnak az kergeti
ellen.

1. Dávid Zsoltára az Éneklmesternek
adatott a Nékhilótra.

2. Uram, az én beszédemet * vedd fü-

leidbe : értsd meg az én gondolatimat.
* Zsolt. 4,2. 17,1.

0. Figyelmezzél az én kiáltásomnak

szavára, én Királyom és én Istenem

;

mert én nékik könyörgök !

4. Uram, hamar hallgasd meg az én

szómat, minden dolgaim * eltt készítem

magamat te hozzád, és várom a te segit-

ségedet; * zsoit. 59, 17.

5. Mert nem oUy Isten vagy te, ki

gyönyörködjél a * hitetlenségben : nem
lakik te nálad a f gonosz.

* Kóm. 1, 8. t Zsolt. 34, 17. Máté 7, 22. 23.

6. Nem állnak meg a te szemeid eltt

a * kevélyek : és gylölsz minden gonosz

cselekedket. * zsoit. i, 5. 11, 5. j<5b 13, le.

7. Elveszted * a kik hazugságot szól-

nak : a vérszopó és álnok embert gyíílöli

az Úr. * Zsolt. 9, 6. Csel. 5, 3. 5. 8. 10.

8. Én pedig a te jóvoltodnak sokaságá-

ban hízván, megyek bé a te * házadba,

és könyörgök a te szent templomodban,

a te félelmedben. * 2 sám. e, 17.

9. Uram igazgass engemet a te igazsá-

godban * az én ellenségimért
;
igazgassad

elttem a te útadat ; * zsoit. 27, 11.

10. Mert nincsen az szájokban igaz-

ság, szívek mer álnokság, torkok meg-
nyílt * koporsó, nyelvekkel hízelkednek.

* Eóm. 3, 1. 3. 14.

11. ítéld meg, óh Isten, ket, hogy csa-

latkozzanak meg az tanácsokban : az

hamisságoknak sokaságáért vesd el ket;
mert engedetlenek te ellened.

12. Es örülnek mindnyájan, a kik bíz-

nak te benned, mind örökké vígadnak,
a kiket megoltalmazsz, és örvendeznek
te * benned, a kik szeretik a te nevedet;

* Dán. 3, 28. Zsolt. 68, 3.

13. Mert te Uram, megáldod az igazat,

a te jóvoltoddal mintegy paizssal kö-
rivészed tet. * Zsolt. 3, 3,

6. ZSOLTÁR.
Dávid meggygyúlásért könyörög.

1. Dávidnak Zsoltára, az Éneklmester-
nek adatott a nyolczhúrú Neginóthra
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2. Uram, a te búsulásodban * ne

feddj meg engemet, és a te haragodban
ne ostorozz engemet. zsoit. ss, 2.

3. Könyörülj rajtam Uram: mert erö-

telen vagyok: gyógyíts meg engemet
Úram ; mert megháborodtak az én cson-

taim

!

4. Es az én lelkem igen megháboro-
dott ; de te, óh Uram, míglen

!

5. Térj hozzám Uram, mencsd ki az én

lelkemet, szabadíts meg engemet a te

irgalmasságodért

;

6. Mert nincsen te felöled a halálban

emlékezet; a koporsóban kicsoda mond
néked dicséretet ?

7. Elfáradtam * fohászkodásimban,

megmostam minden éjjel az én ágyamat,

és könyhuUatásimmal megöntöztem nyo-

szolyámat. * Jót 7, 3. 4.

8. Elhervadott orczám a szomorúság

miatt, megvénhedett * minden ellensé-

gim miatt. * zsoit. 31, 10. jóI) 17, e.

9. Menjetek el tlem mindnyájan, kik

álnokságot * cselekesztek ; mert meg-
hallgatta t az Úr az én siralmimnak

szavát ! * Zsolt. 101, 7. 8. t Zsolt. 3, 4-6.

10. Meghallgatta az Úr az én * könyör-

gésemet; az Úr bévette az én esedezé-

semet. * Zsolt. 10, 17.

11. Piruljanak meg * és igen háborít-

tassanak meg minden ellenségim; hátra-

térjenek és hirtelen szégyenüljenek meg.
* Zsolt. 35, 4. 40, 15.

7. ZSOLTÁR.

Dávidnak könyörgése az ellenségitl való megszaba-
dításáért.

1. Dávidnak Siggájónia, mellyet mon-
dott az Úrnak, a Benjáminita * Kús
beszédére. * 2 sám. le, 5-11.

2. Én Uram Istenem ! te benned vetem

reménységemet ; oltalmazz meg enge-

met minden háborgatóim ellen; és sza-

badíts meg engemet.

3. Hogy el ne ragadja * mint egy

oroszlán az én életemet, elszaggassa, és

ne legyen, ki megszabadítson.
* Zsolt. 10, 9. 2 Sám. 17,2. 16.

4. Én Uram Istenem! ha * cselekedtem

ezt, ha vagyon hamisság az énkezemben.
* 2 Sám. 16, 7. 8.

5. Ha gonosszal * voltam az én velem

békével lakozónak; és ha megfosztottam

ellenségemet ok nélkül : * Jót 31, 7. s.

6. 5áíor üldözze ellenségem az én lel-

kemet, megfogja és földre tapodja az én

életemet; és az én dicsségemet porrá

tegye. Sélah.

7. Kelj fel. Uram, * a te haragodban, és

magasztaltassál fel az én ellenségimnek

dühösségek ellen és serkenj fel mellet-

tem az ítéletért, mellyet parancsoltál;
* Zsolt. 44, 24. 142, 8.

8. Hogy a népeknek seregek köri-
vegyen tégedet, és azért felmagasztal-

tassál.

9. Az Úr megítéli a népeket: ítélj meg
Uram engemet ! az én * igazságom és

ártatlanságom szerint fizess nékem !

* 1 Móz. 18, 25. Zsolt. 18, 21. 22-25.

10. Sznjék meg, kérlek, a hitetlenek-

nekgonoszságok, és ersítsd meg az iga-

zat ; mertté vagy a szíveknek és veséknek

vizsgáló * igaz Istene.
* Jer. 10, 20. Jel. 2, 23.

11. Az én paizsom az Isten, ki meg-
szabadítja * az igazszívtí embereket.

* Zsolt. 9, 5.

12. Az Isten az igazat megrzi; és az

ers Isten naponként haragszik.

13. Ha meg nem tér a hitetlen^ az

fegyverét * megélesítette, az kézívét

megvonta, és elarányozta.
* 5 Móz. 32, 41. Sir. 2, 4.

14. És csinált magának halálos fegy-

verekét ; az nyilait * az üldözk ellen

készítette. * zsoit. 45, 6.

15. Imé hamisságot * gondol, háború-

ságra igyekezik, és hijábavalóságot cse-

lekeszik. * Jób 15, 35. Ésa. 59, 4.

16. Vermet ásott és mélyen ásta azt

;

de maga esett * a verembe, mellyet

ásott. *Péld. 5, 22. Zsolt. 9, 16.

17. Fordúlaz munkája a maga fejére,

és az tetejére száll az álnoksága.

18. Dicsérem az Urat az * igazsága

szerint, és éneklek a felséges r nevé-

nek ! * Zsolt. 9, 5—7. 18, 21—28.

8. ZSOLTÁR.
Csudálkozván dicséri Dávid az Istennek emberekhez íaló

jó kedvét.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklmester-
nek adatott a Gittitre. * 2 sám. 23,' 1.

2. Mi Urunk Istenünk, melly igen csu-

dálatos a te neved az * egész földön, ki a

te dicsségedet az egek felett magasz-
taltad !

* Ésa. 6, 3.

3. A kicsinyeknek és * csecsszopóknak
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szájok által ersítetted meg a te hatal-

madat a te ellenségidért, hogy megront-

sad az ellenséget, és a bosszúállót.
* Máté 21, 16.

4. Mikor látom a te egeidet, a te

kezednek * munkáit, a holdat és a csil-

lagokat, mellyeket te teremtettél ; akkor

igy gondolkodom. * zsoit. 102, 26.

5. Micsoda az ember, hogy megemlé-
kezel * róla? vagy az embernek fija, hogy
meglátogatod tet? * J^t 7, 17. zsid. 2, 6.

6. Noha tet valamennyire kisebbé te-

remtetted az Angyaloknál : mindazáltal

dicsséggel és tisztességgel megékesí-

tetted tet

:

7. Tetted tet minden te kezeidnek

munkáin * úrrá, mindeneket vetettél az

lábai alá : * 1 Kor. 15, 27. zsid. 2, 5-8.

8. Juhokat és minden barmokat, még
a mezei * vadakat is. * Jer. 27, 6.

9. Az égi madarakat, és * a tengernek

halait; és a mellyek általjárják a ten-

gernek ösvényit. * 1 móz. 1, 28. 29.

10. Mi Urunk Istenünk, melly igen di-

csséges a te neved az egész földön

!

9, ZSOLTÁE.

Az Izraeliták háláadások és könyörgések.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklmester-

nek adatott a Múthlabénre, sat.
* 2 Sám. 23, I.

2. Dicsérem * az Urat teljes szívem-

mel; hirdetem minden csudatételidet.
* Zsolt. 138, 1.2.

3. Örvendezek * és örülök te benned,

dicséretet mondok, óh felséges Isten^ a

te nevednek : * zsoit. 31, s. 9.

4. Hogy az én ellenségim * hátat ad-

tak, megütköztek és elvesztek a te or-

czád ell. * 2 Sám. 22, 1-5.

5. Hogy az én ítéletemet és * ügyemet
véghez vitted: ültél az ííefó'székben,

mint igaz Bíró. * zsoit. 7, 9. 12.

6. Megfeddetted a Pogányokat ; elvesz-

tetted a hitetlent; az neveket mindenha
és mind örökké eltörlötted.

7. Az ellenségnek pusztítási minde-

nestl fogva megszntek : az városit

elrontád é ? és az emlékezetek vélek

egyetembe elveszett é ?

8. Az r pedig örökké ül, és az szé-

kit késziti * az ítéletre. * zsoit 103, 19.

9. És megítéli e világot * igazság-

ban ; és a népeknek törvényt mond tö-

kéletesságben. * 1 Mz. 18, 25. Zsolt. 96, 13.
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10. Es lészen az r a megnyomorítta-

tottnak * felmagasztalás és idejekorán

való segítsége a nyomorúságos idkben.
* Zsolt. 37, 39. 46, 2.

11. Annakokáért te benned bíznak, a

kik esmérik a te nevedet ;
* mert el nem

hagyod azokat, a kik tégedet keresnek.

Uram! * zsoit. 34, 5. e. 36, ii.

12. Mondjatok dicséretet az Úrnak, ki

Sionban * lakik; hirdessétek a népek

között az jeles cselekedetit

;

* 1 Kir. 9, 3. Zsolt. 76, 3. 132, 13. 14.

13. Mert kikeresi a véreket, azokról

megemlékezik ; nem felejtkezik el a sze-

gényeknek * kiáltásokról. * zsoit. 34, is.

14. Könyörülj rajtam Uram, lásd meg
nyomorúságomat; mellyet szenvedek el-

lenségimtl; ki megszabadítasz engemet

a halálnak kapuiból

;

1 5. Hogy hirdessem minden te dicsérete-

det a Sión leányának kapuiban, örüljek

a te szabadításodban.

16. Bémerültek*aPogányok a verembe,

mellyet ástak; a hálóban, mellyet elrej-

tettek, megakadott lábok.

17. Megesmértetett azr az ítéletbl,

mellyet cselekedett ; a hitetlen az kezé-

nek munkájával megkötöztetett. Elmél-

kedésre való dolog. Sélah. * zsoit. le, 17.

18. Térjenek a hitetlenek a földbe;

minden népek, kik elfelejtkeznek az Is-

tenrl
;

19. Mert nem lészen mind örökké fele-

dékenységben a * szegény; a nyomorul-

taknak reménységek nem mind örökké

vész el. * Luk. 12, 6. 7.

20. Kelj fel Uram, ne vegyen hatal-

mat a halandó ember; ítéltessenek meg
a Pogányok te eltted.

21. Rettentsd meg Uram ket, hogy es-

mérjék meg a Pogányok, hogy k ha-

landó emberek. Sélah. * zsoit. 10, is.

10. ZSOLTÁR.

Szabadulásért való könyörgése az Izraelnek.

Uram, miért állasz távol? mterí * rejted

el magadat kellete korán a mi nyomó

-

rúságinkban ? * zsoit. 13, 2.

2. Kevélységben a hitetlen háborgatja

a szegényt : fogattassanak meg * az

tanácsokban, mellyeket gondoltak

:

* Zsolt. 7, 16. 17. Jób 18, 7.

3. Mert dicsekedik a hitetlen az lel-
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kének * kívánságiban ; és a fösvény áld-
ván magát, káromolja az Urat.

* 5 Mz. 29, 19. 20

4. A hitetlen az haragjának kevély-
sége miatt nem tudakozik : minden ö

gondolati ezek hogy * nincsen Isten !

* Zsolt. 14, 1.

5. Az útai minden idben szerencsé-
sek ; messze vettettek a te ítéletid az

szeme elÖl : minden Ö ellenségit csúfolja.

6. Azt gondolja az szívében : Soha
örökké meg nem * indíttatom: mert
nyavalya néMl lészek ! * Jei. i8, ?. s.

7. Kinek szája átkozódással * rakva,

csalárdságokkal és álnoksággal: az

nyelve alatt ártalom és gonoszság va-
gyon. * Róm. 3, 13—17'

8. Az útczáknak szorosain leselkedik,

a lesben megöli az ártatlant : az sze-

mei vigyáznak a szegényre.

9. Leselkedik titkon, mint az oroszlán

a barlangban, hogy elragadja a * sze-

gényt
; elragadja a szegényt, midn az

tribe ejti Ötet. * zsoit. 37, 32. 9, 19.

10. Megrontja, levonja: és leveti a

szegényeket az erejével.

11. És mond az szívében: Elfelejtke-

zett * az ers Isten; elfordította az or-

czáját, és soha nem látja ezeket ?
* Zsolt. 94, 7

12. Kelj fel Uram, ers Isten emeld
fel kezedet : ne felejtkezzél el a szegé-

nyekrl.

13. A hitetlen miért * bosszantja az

Istent? mert azt mondja az szívében,

hogy te meg nem keresed. * vers 11. 14.

14. Holott te * látod, mert mindaz ál-

nokságot s mind a fájdalmat nézed,

hogy néki kezeddel megfizess : Te reád

hagyattatott f a szegény ; az árvának

te lészesz segítje.
* Zsolt. 94, 9. 10. t Zsolt. 68, 6

15. Kontsd meg a hitetlennek * és a-

gonosznak karját, annyira, hogyha ke-

resik az istentelenségeket, meg ne ta-

lálják. * Jót 38, 15. Zsolt. 104, 35.

16. A Jehova uralkodik * mindenha, és

mind örökkön örökké : elvesznek a Po-

gánynepek az f földérl.
* Zsolt. 146, 10. t 3 Móz. 25, 23.

17. A szegényeknek * kívánságokat

meghallgatod Uram, megersíted az

szíveket, és füleiddel rájok figyelmezel.
* Zsolt. 65,3.

18. Hogy Ítéletet tégy az árvának és

a nyomorodottnak; hogy többé ne ke-

gyetlenkedjék a földbl * való ember.
* 1 Mz. 2, 7.

11. ZSOLTÁR.

Dávidnak panasza Saul ellen.

1. Dávid Éneke, az Éneklmesternek
adatott.

Az Úrban bízom hogy-hogy mondjátok
tehát az én lelkemnek : Fuss * a ti he-

gyetekre mint a madár ? * i sám. le, 19.

2. Mert ímé a hitetlenek az ívjeket

megvonták, nyílókat az idegbe vetették

;

hogy * lövöldözzék titkon az igazszívtí

embereket. * zsoit. 37, 14.

3. Mivelhogy még a fundamentomok
is elrontattatnak : az igaz mit cseleked-

hetik?

4. Az r az szent * templomában, az

r széki 3lz egekhen vagyon ; az sze-

mei néznek, és az szemei megpróbálják

az embereknek fijaikat.
* Hal). 2, 20. i Ésa. 66, 1.

5. Az úr az igazat * megpróbálja: a

hitetlent pedig és a gonoszságnak sze-

retjét gylöli t az lelke.
* Zsolt. 26. 2. 3. t Zsolt. 5, 5.

6. Bocsát a hitetlenekre eleven szene-

ket, tüzet * és kénkövet : és megéget
szelet, melly az pohároknak része

;

* Ezók. 38, 22.

7. Mert mivelhogy az Úr * igaz, igaz-

ságot szeret ; az igazat f látják az

szemei. * 5 móz. lo, 17. t zsoit. 33, 18.

12. ZSOLTÁR.

Dávidnak Saul ellen való panasza.

1. Dávid Zsoltára adatott az * Énekl-
mesternek a Seminthre. * 1 Króu. 25, 1.

2. Tarts meg óh Uram, mert elfogyott

a szent :
* mert elfogytak a hívek az

embereknek fijaik közzul.
* Ésa. 57, 1. Jer. 7, 28-

3. Hazugságot * szól kiki az feleba-

rátjának, hízelked ajakkal, ketts szív-

bl szólnak. * Jer. 5, 1-3. Mik. 6, 4-6.

4. Vágja ki az Úr mind a hízelked

ajakokat : és a kevély nyelveket,

5. Kik ezt mondják: Nyelvünkkel min-

dent tehetünk, a mi ajakink mi velünk

vágynak : s kicsoda nékünk Urunk ?

6. A nyomorultaknak pusztíttatásokért

és a szegényeknek fohászkodásokért,
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mindjárt felkelek, aztmondja az Úr ;meg-
szabadítom azokat, kiket trbe ejtett az

ellenség.
^

7. Az Úrnak beszedi, tiszta * beszé-

dek, mint a földbl c sin ált kohban meg-
próbáltatott és hétszer megtisztíttatott

ezüst. * Zsolt. 18, 31. 119, 40. Péld. 30, 5.

8. Te, Uram, tartsd meg ket: és rizd

meg ket e nemzetségtl mind örökké,

9. Mellyhen köröskörííl járnak a go-

noszok: mikor az embereknek * alávalói

felmagasztaltatnak. * Péid. 28, 12.

13. ZSOLTÁR.

Megszabadításért val könyörgés.

1. Dávid * Zsoltára, az f Éneklmes-
ternek adatott. * 2 Sám. 23, 1. f 1 Krón. 25, 1.

2. Uram, míglen * felejtkezel el rólam
mindenestl fogva, míglen f rejted el

a te orczádat tlem ?
* Zsolt. 77, 8—11. f Zsolt. 10, 1.

3. Míglen tanácskozom az én lelkem-

ben? keserségemet naponként míglen

tartom szívemben? míglen magasz-
taltatik fel ellenségem én rajtam ?

4. Nézz reám, és hallgass meg engem
én Uram Istenem ! világosítsd meg sze-

meimet ! ne aludjon el a halálban.

5. Hogy valamikor ne mondhassa az

én ellenségem; meggyztem tet; és az

én háborgatóim * ne örüljenek, ha meg-
eséndem. * zsoit. 25, 1.

6. Én pedig a te jóvoltodban bízom,

örvendez az én szívem a * te szabadí-

tásodban. Éneklek az rnak : mert jól

tett velem. * zsoit 4, 7. s. 5, 11. 12.

14. ZSOLTÁR.
Panaszolkodása Dávidnak Saul ellen.

1. Dávid * Zsoltára^, az f Éneklmes-
ternek sat. *2 Sám. 23, 1. f 1 Króa. 25.

Azt mondja * a balgatag az szívében:

Nincsen Isten. Megvesztek, utálatosokká

lettek igyekezetekben, nincsen a ki jót

cselekedjék. * zsoit. lo, 4. 53, 3.

2. Az Ür a mennybl tekintett az em-
bereknek fijaikra; hogy meglássa ha va-

gyon ém^aH értelmes, és * Istent keres;
* Zsolt. 33, 12.

3. Mindnyájan elhajlottak, * egyetem-
ben hijábavalókká lettek, nincsen a ki

jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

* Róm. 3, 11-17.

4. Avagy nincsen é értelem a gonosz-

ságnak minden cselekediben, hogy az

én népemet * megeszik, mint a kenye-
ret szokták megenni, és az Urat nem
tisztelik? * Zsolt. 79, 7. Hds. 7, 7.

' 5. Ott rettegnek rettegéssel; mert az

isten az igazak nemzetségével vagyon.

6. A szegénynek tanácsát megcsúfol-
játok ; de az Úr néki reménysége.

7. Vajha elj one Sionból * az Izráelnek

Szabadítója: hogy mikor az Úr az né-
pének t foglyait megszabadítja, a Já-
kob örüljön, és az Izráel örvendezzen.

* Zsolt 58, 7. t 1 Krón. 15, 13.

15. ZSOLTÁR.
Isteni félelemrl és jó életrl való tanúság.

1. Dávidnak Zsoltára.

Uram, kicsoda * lakozik a te sátorod-
ban; és kicsoda nyugszik meg a te szent

hegyeden? * zsoit. 24, 3. 4. Ésa. 33, i4. 15.

2. A ki tökéletességben jár, igazságot
cselekeszik : és igazságot szól az szí-

vében :

3. A ki nem rágalmaz * nyelvével

;

nem cselekeszik felebarátjának f go-
noszt; és gyalázatot nem szerez feleba-

rátjának. * Jak. 1, 26. t Jób 17. 4.

4. Kinek szeme eltt utálatos a go-
nosz ; de az Urat félket * tiszteli : eskü-
vését kárával is megállja, és meg nem
változtatja. * zsoit. 101, 4-6.

5. Pénzét nem adja * uzsorára, és aján-

dékot t az ártatlan ellen nem vészen.

A ki ezeket cselekeszi, soha ki nem moz-
dÚl ! * 3MÓZ. 25, 36.37. f 5Mdz. 16, 19. Péld. 15, 27.

16. ZSOLTÁR.
Jövendölés a Krisztus feltámadásáról.

1. Dávidnak Miktám^a.

Tarts meg engemet ers Isten : mert te

benned bízom.

2. Mondjad ezí az Úrnak én lelkem:

Én Uram vagy te : jóllehet semmi jóm
néked nem használhat;

3. Hanem a szenteknek kik e földön

vágynak^ és a becsületeseknek, kikben
vagyon minden én * gyönyörííségem.

* Zsolt. 101, 6.

4. Megsokasodik azoknak bánatjok, kik

máshoz sietnek: Nem áldozom azoknak
véres áldozatj okkal : fel sem veszem
azoknak neveket ajakimra.

5. Az ür az * én örökségemnek és poha-
ramnak része; te tartod az én részemet.

* Sir. 3, 25.
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6. Az én sorsom esett nékem kies he-

lyen, nyilván szép örökség jutott nékem.

7. Áldom az Urat, ki nékem tanácsot

adott: hogy még éjjel is* tanítanak en-

gemet az én bels tágjaim. * zsoit. 63, i.

8. Szüntelen az Úrra * néztem ; mert

johbkezem f felöl vagyon^ azért meg nem
mozdíttatom.
* Zsolt. 28,7. 49, 16. Csel. 2,25—28. f Zsolt. 109,31. 110,5.

9. Annakokáért örül az én szívem és

örvendez az én dicsségem : még az én

testem is bátorságban nyugszik

;

10. Mert nem hagyod az én lelkemet * a

koporsóban, és nem engeded, hogy a te

szented rothadásra jusson.
^ Zsolt. 86,13.88,6. 7. 116,8. 9. Csel. 2,31. Ésa. 63,10—12.

1 1 . Te tanítasz meg engemet az életnek

ösvényére ;
* elégséges öröm vagyon te

eltted, és gyönyörííségek vágynak a

te jobbod fell mindenkor. * zsoit, 17, 15.

17. ZSOLTÁR.
A hitetlenek ellen kér oltalmat.

1 . Dávidnak * Könyörgése. * 2 sám. 23, 1.

Halld meg Uram az én igazságomat

;

figyelmezzél az én * kiáltásomra ; hall-

gasd meg az én könyörgésemet, melly-

ben nincsen f csalárdság.
* Zsolt. 4, 2. 5, 2. t vers 3.

2. A te orczád ell jöjjön ki az én íté-

letem ! a te szemeid * lássanak igazat.
* Zsolt. 43, 1.

3. Megpróbáltad az én szívemet, meg-
látogattál éjjel : megpróbáltál engemet

és semmit nem * találtál ; elmém egye-

zett az én számmal. * zsoit. 139, 1-3.

4. A mi néz az emberek cselekedetire,

a te ajakidnak beszédéért * megóvtam
magamat a latornak ösvényitl.

* Jób 21, 23. Zsolt. 119, 120.

5. Igazgasd lépésimet a te ösvényid-

ben ; hogy ki - ne * hágjanak az én lá-

baim. * Zsolt. 119, 133.

6. Én tégedet segítségül hívlak : an-

nakokáért hallgass meg engemet óh

erös Isten; hajtsd füleidet én hozzám, és

hallgasd meg az én beszédemet.

7. Mutasd meg a te csudálatos irgal-

masságidat, ki megszabadítod a te ben-

ned bizókat azoktól, kik a te jobbod el-

len támadnak.

8. rizz meg engemet, mind * szemed

fényét: oltalmazz meg engemet a te

szárnyaidnak t árnyéka alatt

;

* 5 Mz. 32, 10. t Zsolt. 36, 8.

9. A hitetleneknek orczájok eltt, kik

engemet háborgatnak: az én ellenségim

eltt, kik életemet halálra köríivették.

10. A kövérség elborította orczájokat
;

száj okkal * kevélyen szólottak.
* Zsolt. 12, 4. 5.

11. A mi útainkban most * körivet-
tek minket, és csak azt szemlélik, ho-

lott a földhöz ragaszthassanak.
* Z?olt. 118, 10. 11.

12. Hasonlók a préda * szomjúhozó

oroszlánhoz, és a barlangban ül orosz-

lánkölyökhöz. * Zsolt. 10, 9.

13. Kelj fel Uram, és vedd eleit az

orczájának; vesd le tet, szabadítsd meg
az én életemet a hitetlentl, a te fegy-

vereddel.

14. Az emberektl szabadíts meg a

te kezeddel. Uram, e világnak emberi-

tl, kiknek részek az életben vagyon, kik-

nek hasokat * bétöltöd gazdagsággal

:

megelégítetnek magzatjokkal, és hagy-

ják marhájokat az fijaiknak.
* Jób 21, 8—13.

15. Én pedig igazságban meglátom a

te orczádat : megelégítettem a te ábrá-

zatoddal, midn ^ felserkenek

!

* Jób. 19, 26. 27, Dán. 12, 2.

18. ZSOLTÁR.
Dávid az Istent dicséri és hálákat ád minden jótétemé-

nyiért.

Lásd 2 Sám. 22. részét is.

1. Az Éneklmesternek adatott Dávid-

nak az Úr szolgájának háláadó Éneke,

mellyet az Úrnak éneklett a napon

;

mellyen megszabadította * tet az Úr

minden ellenséginek kezekbl, és a Saul

kezébl. * 2Sám. 22, i. 2.

2. És monda: Teljes szívembl sze-

retlek téged Uram, és erségem

!

3. Azúr én ksziklám és én váram és

én szabadítóm ; Én ers Istenem^ én

ersségem, benne * bizom; én paizsom,

és az én szabadulásomnak szarva, én

felmagasztaltatásom !
* zsid. 2, 13.

4. A dicsérend Urat midn segítségül

hívtam! * az én ellenségimtl megoltal-

maztattam. * Zsolt. 66, 17-19.

5. Köríílvettek volt engem a halálnak

kötelei: * és az álnok embereknek árvizei

rettentnek vala engemet.
* Zsolt. 116,3. 1 Sám. 19,10—12. 23, 26. 2 Sám. 21, 15-17.

6. A pokolnak kötelei körivettek volt

engemet; elmet vették volt a halálnak

trei

;
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7. Az énnyomorúságomban * segítségül

hívtam az Urat, és kiáltottam az én

Istenemnek : és meghallgatta szómat az

ö templomából, és az én kiáltásom

eltte jutott az füleibe. *zsoit.i6, s.

8. Megindult és reszketett a * föld; és

a hegyeknek fundamentomi meghábo-

rodtak és megindultak: mert felgerje-

dett az haragja. *Bir. 5, 4. 5.

9. Füst jött ki az ö orrából, és emészt
tz * az szájából, és elevenszenek

tle. * Zsid. 12, 29.

10. Felettünk bévonta az eget felhk-

kel, és leszállott, és homály * volt az

lábai alatt. * Ésa. 19, 1.

11. És vitetett a * Kérubimokon, és

repült t a szeleknek szárnyain.
* 2 Móz. 25, 18—22. f Zsolt. 104, 4.

12. Bévonta az * sátorát setétséggel,

az sátorát köríílvette setét vizekkel és

síír felhkkel. * Ésa. 50, 3.

13. A fényesség * miatt melly volt

eltte, az síír felhi elmultak : kes
és t elevenszenek következének.

* 2 Móz. 24, 17. t Zsolt. 97, 3. 4.

14. És dörgött az égbl az Úr, és a

felséges Isten adta az * szavát; f kest
és elevenszeneket. * i sám. 7, 10. t jós. 10, 11.

15. És kibocsátá az nyilait, és * el-

széleszté ket; a villámásokat megsoka-
sította, és megháborította ket. * Bír. 5, 20.

16. Akkor a vizeknek örvényi meg
láttatának, és kinyilatkozának a föld

kerekséginek fundamentomi; a te meg-
feddésed miatt, Uram, és a te orrod

szelének fúvása miatt

!

17. Bocsátott segítséget az égbl, és fel-

vett engemet, és kivont engemet a * sok

vizekbl. * 1 Sám. 22, n. zsoit. 69, 15. jób 22, 11.

18. Kiragadott engemet az én hatal-

mas * ellenségim közzül; és az én gy-
lölim közül; mert er&ebbek voltak

nálamnál. * 1 sám. 24, 25.

19. Élmet * vették nékem az én ve-

szedelmemnek napján : de az r volt

nékem pálczám.
* 1 Sám. 23, 26-28. rész 19, 10—12.

20. Kivitt engemet tágas helyre, és ki-

ragadott engemet; mert jómat kívánja

nékem.

21. Megfizetett nékem az Úr az én

igazságom * szerint; az én kezeimnek
tisztasága szerint fizetett nékem.

* Zsolt. 7, 9. 2 Sám. 22, 21—25.

22. Mert megriztem * az Úrnak útait,
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és hitetlenül nem szakadtam el az én

Istenemtl. * i Kir. 9, 4. u, 33.

23. Minden Ítéleti * elttem vágy-
nak: és az parancsolatit nem hánytam
el tlem. * 5 móz. 17, 19. 20. 1 Kir. .3,14.9, 4.

24. És voltam tökéletes * eltte : és

megtartóztattam f magamat az én b-
neimtl. * 1 Kir. 9, 4. 15, 5. f 1 Sám. 25, 22. 23.

25. Azokáé7^t megfizetett nékem az Úr
az én igazságom * szerint : az én keze-

imnek tisztaságok szerint az szemei
eltt. * vers 23. 24.

26. Az irgalmashoz * te irgalmas vagy,

és a tökéleteshez tökéletes vagy.
* Máté 5, 7,

27. A tisztával tiszta vagy, és a visz-

száshoz * visszás vagy. * 3 móz. 26, 23. 24.

28. Annakokáért te a nyomorodott
népet megtartod; de a kevélyeknek sze-

meiket * megalázod. * Ésa. 2, 11. Péid. 29, 23.

29. Mert te gyújtod meg az én * szö-

vétnekemet: az én Uram Istenem meg-
világosítja az én t setétségemet.

* Zsolt. 132, 17. f Zsolt. 97, 11. 112, 4.

30. Mert én te általad megyek által az

ellenségnek táborán : és az én Istenem
által megyek a kfalakon * által.

* Zsolt. 60, 8. 12. 2 Sám. 22, 30.

31. Ennek az ers Istennek úta * töké-

letes : az Úrnak beszéde igen f tiszta :

paizsok ** minden benne bízóknak

;

* Zsolt. 19, 8. 2 Sám. 22,31. f Zsolt. 12,7. ** Péld. 18,10.

32. Mert kicsoda Isten * a Jehován
kivl, és kicsoda hatalmas a mi Iste-

nünkön kivl. * 2 Sám. 22, 32.

33. Az ers Isten övedzett fel * enge-
met ervel, és egyenesítette meg az

én utamat. * zsoit. 144, i. 2.

34. OUyanokká tette lábaimat, mint a

szarvasoknak lábaik: és az én * vá-
raimba állatott bé engemet. * 2 sám. 22, 34.

35. 0 tanítja az én kezeimet a harczra;

annyira, hogy az én karjaim által meg-
romlana ^' az aczél kézív.

* 1 Sám. 17, 4-7. 14. 50.

36. És adtad nékem a te szabadítá-

sodnak paizsát, és a te jobbkarod tar-

tott engemet, és a te jóvoltod magasz-
talt fel * engemet. * 2 sám. 5, 10. s, 13. 14.

37. Kiterjesztetted lépésimet én alat-

tam; és az én bokáim nem tántorgottak.

38. Midn * ellenségimet kergettem,

megfogtam ket : és meg nem tértem,

míg megemésztettem ket.

39. Megvertem ket, és fel nem kel-
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hétnek : elhullottak az én lábaim

alatt: * 2 sám. 10,19.12, 29—3i.

40. Mert felövedzettél engemet ervel
a hadra : az ellenem támadókat alattam

lenyomtad.

41. Az én ellenségimnek nyákokat ke-

zembe adtad : és az én gylölimet * el-

vesztettem. * 1 Sám. 20,15. 2 Sám. 10, 19. 12, 29 -31.

42. Kiáltottak, de nem volt ki ket
megszabadította volna; az Úrhoz, *de nem
hallgatta meg ket. * i sám. 28, e. is-is.

43. És apróra törtem ket mint a port

a szél eltt : és mint az útczákon * lév
sárt letapodtam ket. * zsoit, s.s, ii.

44. Megszabadítottál engemet a nép-

nek * pártolásától; tettél engemet a

Pogányoknak fejekké; a melly népet

nem esmértem, az szolgál nékem.
* 2 Sám. 18, 5. 7. 22, 44.

45. A kik csak meghallhattak is,

engedtek nékem : és az idegenek * íijai

hazudtak nékem :
* 2 sám. 8, 9. 10.

46. Az idegen * népek megepedtek, és

reszkettek az bajlékokban.
* 2 Sám. 8, 12. 13.

47. Él az r, és áldott az én * k-
sziklám; azért magasztaltassék fel az én

szabadításomnak Istene ! * & mz. 32, 15.

48. Az ers Isten, ki én * érettem

bosszút áll; és ki sok népet hozzám
hódoltat. * 2 Sám. 22, 48.

49. A ki megment engemet az én

ellenségimtl ; st az ellenem támadók
felett * felmagasztalsz engemet; az er-
szakos embertl megszabadítasz enge-

met. * vers 44. Zsolt. 27, 6.

50. Ennekokáért dicsérlek téged, Uram
a Pogányok * között ; és a te nevednek

éneklek. * zsoit. eo, s. lo. ii. Rom. 15, 9.

51. Mert az Királyát sokszor csudá-

latosképen megszabadította ; és az

megkent KirályáNdl Dáviddal irgalmas-

ságot cselekedett, * és az maradékával

mind örökké. * 2 sám. 7, 13-16. 23, 2. 5.

19. ZSOLTÁR.

Isteni dicséret és könyörgés.

1. Dávid Zsoltára, az * Éneklmester-
nek adatott. * 1 Krón. 25, 1.

2. Az egek * hirdetik az ers Istennek

dicsségét és az kezeinek munkáját

hirdeti ama f kiterjesztetett ersség.
* Zsolt. 97, 6. flMóz. 1,6.

3. Az egymás után következ * napok

bséggel prédikálják az igét nékünk; és

az egymás után való éjszakák tanítnak

bölcseségre. * Róm i, 20.

4. Nincsen beszédek nékik, sem igéjek

:

mégis meghallattatik az szavok.

5. Minden földre kihat * az zengések,

és a föld kerekségének határira az

beszédek. * Rm. 10, is.

6. A napnak szerzett sátort az egekhen,

és az mintegy vlegény kijvén az

ágyasházából: siet mint egy eros futó
férjfiú az útának elvégezésére.

7. Az kijövetele az égnek egyik

végétl fogva, és az forgása annak
másik végéig vagyon : és nincs semmi a

mi elrejtezhetnék az melege eltt.

8. Az Úrnak törvénye * tökéletes, meg-
eleveníti a lelket : az Úrnak tanúbi-

zonyságtétele igaz, t bölcseséget ád a

kisdedeknek. * zsoit. is, 31. t zsoit. 119, 130

9. Az Úrnak parancsolati igazak, meg
vidámítják a szívet: Az Úr parancso-

latja tiszta, megvilágosítja * a szeme-
ket. * Zsolt. 119, 105.

10. Az Úr félelme tiszta, megmarad
mind örökké: Az Úrnak Ítéleti igazmon-
dás, mindenestl fogva igazak

!

11. Kívánatosabbak az aranynál, * még
pedig a sok tiszta aranynál, és édesbek

a méznél, még pedig a színméznél

!

* Zsolt. 119, 14. 72. 127.

12. Még a te szolgád is megintetik

azokból : és azoknak megtartóinak * sok

jutalmak vagyon. * 3 móz. is, 5.

13. De kicsoda tudhatja a vétkeket?

Az én * titkos bneimtl tisztíts meg
engemet ! * 3 móz. 4, 22.

14. Tartóztasd meg a te szolgádat a

vakmer * bnöktl, ne uralkodjanak én

rajtam: akkor tökéletes lészek, és tiszta

lészek sok vétkektl.
* Zsolt. 18, 24. 1 Sám. 25, 22. 33.

15. Az én számnak beszédi és az én szí-

vemnek gondolati legyenek * a te ked-

ved szerint valók te eltted, óh Uram,
ki nékem ersségem és szabadítóm vagy

!

* Zsolt. 104. 34.

20. ZSOLTÁR.
Az Izráeliták könyörgése Dávidért.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklmester-
nek adatott. * 2 Sám. 23, 1.

2. Hallgasson meg tégedet az Úr, a

te háborúságot^nak napján; és tegyen

gyzedelmessé a Jákób Istenének * neve.
* 5 Móz. 28, 58. Péld. 18, 10.

3. Küldjön néked segítséget az szent-
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séges helyérl : a Sionból oltalmaz-

zon meg tégedet. *2Sám.6,i2. 2móz.25,io—22.

4. Emlékezzék meg minden te áldoza-

tidroi ; és a te egészén égáldozatidat

tegye * kövérré. * 1 Krón. 21, 25.

5. Cselekedjen veled a te * kívánságod

szerint, és minden te tanácsodat telje-

sítse meg ; * zsoit. 21, 3.

6. Hogy örülhessünk a te * szabadítá-

sodban, és a mi Istenünknek nevében
zászlót emeljünk : Az Úr teljesítse meg
minden te kérésidet

!

* Zsolt. 13, 6. 2 Sám. 8, 1—15.

7. Most esmérem, * hogy megtartja az

Úr az felkent Királyáf^ meghallgatja

tet az szent egeibl, az jobbkeze

hatalmasan megszabadítja. * 2 sám. 5, 12.

8. Némellyek az szekereikben, né-

mellyel az lovaikban híznak, de mi
a mi Urunknak Istenünknek * nevérl
emlékezünk meg.

* vers 1. 1 Sám. 17, 45. Zsolt. 33, 16. 44, 7. 8.

meghanyatlottak és elestek : mi
pedig felkeltünk és * felegyenesedtünk.

* Zsolt. 18,37—41.

10. Uram, tarts meg minket: Ama Ki-
rály hallgasson meg minket a napon,

mellyben segítségül hívjuk.

21. ZSOLTÁR.

Hálaadások az Izraelitáknak Dávidért.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklmester-
nek engedtetett. * 2 sám. 23, 1.

2. Uram a te ersségedben örül a

Király, és a * te szabadításodban felette

igen örvendez. * zsoit. 13, e. is, 2-51.

3. Az szívének kívánságát * megad-
tad néki, és az ajakinak kérését nem
tagadtad meg tle. *zsoit. 20,5.

4. Mert elvetted tet a te javaidnak

áldásival, és tettél az * fejébe tiszta

arany koronát. * zsoit. 132, is.

5. Eletet * kért te tled, és adtál néki

napoknak hosszúságit mind örökké és

mind éltig. * zsoit. ei, 7. s. Ésa. 33, 1—5.

6. Nagy az dicsekedése a te meg-
tartásodban; fényességet és * ékességet

vetettél reá ;
* 2 sám. 8, 13.

7. Mert vetetted reá mindenféle áldá-

sidat mind örökké, megvidámítottad

tet a te színednek örömével.

8. Mert a Király bízik azúrban: azért

bízván a magasságosnak jó kedvében,

meg nem * hanyatlik. * zsoit. is, 23-25.

9. Megtalálja a te kezed minden te el-

lenségidet, és a te jobbkezed megtalálja

azokat, kik * gyíílölnek tégedet. * Zsolt. 2. 9.

10. Ollyanokká tészed ket, mint a

tznek kemenczéjét, a te haragodnak
idején ; az Úr az haragjában elnyeli

ket, és megemészti ket * a tú'z.* zsoit. is, 9.

11. Az gyümölcsöket e földrl el-

veszted, és az magvokat, * az emberek-
nek íijai közzííl; * Zsolt, 109, 13. Ésa. 14, 20.

12. Mert te ellened gonoszt * végeztek

és csalárdságot gondoltak, mellyet vég-

hez nem vihetnek. * zsoit. 2, 1-4.

13. Mert te ket czélúl veted, és meg-
vonszod a te ívedet ellenek.

14. Magasztaltassál fel. Uram, a te

ersségedben; énekeljünk és dicsérjük

a te * hatalmadat. * zsoit. is, 1. 2-51.

22. ZSOLTÁR.
Jövendölés a Krisztusnak szenvedésérl, haláUírdl és fel-

támadásáról.

1. Dávid Zsoltára, az Éneklmester-
nek adatott^ az aj élet hasakhátra.

2. Én ers Istenem, én ers* Istenem!

miért hagj^tál el engemet? és miért tá-

voztál el az én megtartásomtól, és az én

jajgatásimnak beszédeitl

!

* Máté 27, 46. Márk. 15, 34.

3. En Istenem, kiáltok mind napestig,

de nem * hallgatsz meg; éjjel is nincsen

nékem veszteglésem. * Job 19, 7.

4. Te pedig szent vagy, ki lakozol * az

Izráelnek dicséreti között. * 1 Kir. 9, 3.

5. A mi atyáink benned bíztak : bíz-

tak, és megszabadítottad ket.

6. Te hozzád kiáltottak, ^ és megsza-
badultak ; benned bíztak és meg nem
gyaláztattak. * zsoit. 107, e.

7. Én pedig féreg vagyok, és nem férjíiú

:

embereknek * szidalmok, és a népnek

utálatossága. * Ésa. 53, 2. 3. Máté 27, 39. 4o. 43.

8. Mindenek, kik engemet látnak, meg-
csúfolnak engemet; félre vonszák ajako-

kat, és hajtogatják * az fejeket.
* Zsolt. 109, 24. 25.

9. Ezt mondván : Bízott * az Úrban,

szabadítsa meg tet ! mentse meg tet,

mivelhogy néki jóakarója ! * zsoit. 42, 4.

10. Mert te vontál ki * engemet az én

anyám méhébl : és bíztattál engemet

az én anyámnakemljétl fogva.* zsoit. 71, e.

11. Te oltalmad alá vettettem az én

anyámnak méhétl fogva, az én anyám-
nak méhétl fogva te voltál * nékem
ers Istenem. * zsoit. 31, 15. Ésa. 49, 1.

37



ZSOLTAE KÖNYVE 22. 23. 24.578

12. Ne távozzál messze tlem; mert a

nyomorúság közelvagyon, és senki nincs,

ki nékem segítséggel legyen.

13. Körülvettek engemet sok bikák, és

aBásánnak * ers hikái megkörnyékez-

tek engemet. * jós. it, s. Ámos 4, 4.

14. Feltátották * ellenem az szájokat,

mint a ragadozó és ordító oroszlán

;

* Mátó 27, 22.

15. Mint a víz, ugyan * kiöntettem, és

minden én csontaim eloszlattattak ; az

én szívem mint a viasz elolvadott az én

bels tagjaim között. * zsoit. 4o, is.

16. Megszáradott * mint a cserép az én

erm, az én nyelvem is az én ínyemhez

ragadt, és a halálnak porába vetettél

engemet. * zsoit. 32, 4. 102, 4-6.

17. Mert körülvettek engemet az ebek,

és a gonoszoknak * serege megkörnyé-

kezett engemet : általlikasztották kezei-

met és lábaimat ; * Jan. 19, is. jei. 1. 7.

18. Megszámlálhatnám minden cson-

taimat: k pedig csak néznek * és

tekintenek én reám. * vers s 9.

19. Az én ruháimat magoknak * el-

osztották, és az én köntösömre sorsot

vetettek ; * Jan. 19, 23. 24.

20. De te Uram, ne légy messze t-
lem : én ersségem, az én segítségemre

siess !

21. Mentsd meg az én lelkemet a fegy-

vertl, és az én egyetlenegyemet * az

ebnek kezébl. * vers 17. zsoit. 40, 14.

22. Szabadíts meg engemet az orosz-

lánnak * szájából; és az unikornisoknak

szarvaik ellen, hallgass meg engemet.
* Zsolt. 58, 7.

23. Hirdetem * a te nevedet az én

atyámfiainak; a Gyülekezetnek köze-

pette dicsérlek tégedet,
* Zsolt. 116, 12-14. Zsid. 2, 11. 12.

24. Ti kik félitek az Urat, * dicsérjétek

tet, Jákóbnak minden nemzeti dicsit-

sétek tet : és féljétek tet Izráelnek

minden magzatai ; * zsoit. 32, 1. 139, 19. 20.

25. Mert nem utálta és meg nem ve-

tette a szegénynek * nyomorúságát és

el nem rejtette az orczáját tle, és mi-

dn kiáltott hozzá, meghallgatta.
* Zsolt. 9, 13. 40, 18.

26. Te felled lészen az én dicséretem

a nagy Gyülekezetben : az én fogadási-

mat * megteljesítem azok eltt, kik

félik tet. * Zsolt. 66. 13. 14.

27. Esznek a nyomorúltak, * és meg-

elégesznek; dicsérik az Urat, kik keresik

tet, és él a ti szívetek mind örökké.
* vers 25. Ésa. 65, 13.

28. Megemlékeznek és megtérnek az

Úrhoz a földnek minden * határai : és

imádkoznak te eltted a Pogányoknak
minden nemzetségei; *zsoit. 72,11. Maiat. 1, 11.

29. Mert az ré a * birodalom, és

uralkodik a Pogányokon. * zsoit. 24, 1. 2.

30. Esznek és imádják tet a földnek

minden kövéréi ; térdet hajtnak eltte

mindenek, kik a porban feküsznek és

nyombrultúl élnek.

31. Az 6 magvok * néki szolgál és az

ré lészen mind örökké. * zsoit. 110. 2. 3.

32. Eljnek * és hirdetik az igazságát

az utánnok való népnek, hogy f ezt

cselekedte. *zsoit. 69,37. 102, 29. fzsoit. 52,11.

23. ZSOLTÁR.
Dávidnak hálaadása.

1. Dávid Zsoltára.

Az Úr az én pásztorom * azért semmi-
ben meg nem fogyatkozom.

* Zsolt.'sO, 2. Ján. 10, 11. Jel. 7, 16. 17.

2. Gyönyörséges és ftíves helyeken

legeltet engemet, és kies vizek mellé vi-

szen engemet.

3. Az én lelkemet * megvidámítja, és

visel engemet az igazságnak Ösvényin,

az nevéért. * Jer. 31, 25.

4. Még ha szinte a halál * árnyékának
völgyében járok is : nem félek a gonosz-

tól : mert te velem vagy : a te vesszd
és botod vígasztalnak engemet.

* Zsolt. 3, 6. 7. 49, 16. 86, 13.

5. Asztalt szerzesz elttem azok ellen,

kik nékem ellenségim, meghizlalod olaj-

jal * az én fejemet és megtöltd az én

poháromat bségesen. * zsoit. 92, 11.

6. St még bizonnyal a te jóvoltod és

irgalmasságod követnek engemet éle-

temnek minden idejében ; és lakozom az

Úrnak * házában hosszú ideig. * zsoit. 27, 4.

24. ZSOLTÁR.
Az ür hegyének lakosa : mennyei Király.

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 2.3, 1.

Az * Úré a föld, és annak teljessége

;

a földnek kereksége és annak minden
lakosai; *2M(5z. 19,5.

2. Mert a tengereken * fundálta azt,

és a folyóvizeknek felette csinálta azt.
* 2 Pét. 3, 5.

3. Kicsoda megyén fel az Úrnak hegyé-
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re? és kicsoda * áll meg az szentségé-

nek helyén ? ,

* zsoit. 15, 1^5.

4. Az ártatlan kezíí, és a tiszta szív

:

ki fel nem emelte lelkét a hivalkodásra,

sem csalárdsággal meg nem esküdt.

5. E vészen áldást * az rtól, és igaz-

ságot az ö dvezítl Istenétl. *Ésa.48,i8.

6. Hlyen az Istent keresknek nemzet-

ségek : és a Jákób igaz nemzetsége^ kik

a te orczádat keresik.

7. Ti kapuk * emeljétek fel a ti fejete-

ket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló

ajtók
;
hogy menjen bé a dicsségnek

Királya. .
* zsoit. iis, 19.

8. Kicsoda ez a dicsségnek Királya ?

Az ers és hatalmas Úr ; az ers hada-

kozó Úr

!

9. Ti kapuk emeljétek fel a ti fejete-

ket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló

ajtók, hogy menjen bé a * dicsségnek

Királya. *vers s.

10. Kicsoda ez a dicsségnek Királya?

A seregeknek Ura : a dicsségnek

Királya

!

26. ZSOLTÁE.

Dávidnak buzgó könyörgé'íe.

1 . Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1

.

Te hozzád, Uram, emelem fel az én lel-

kemet.

2. Én Istenem, te benned bízom, * meg
ne gyaláztassam ; ne f örüljenek az én

ellenségim rajtam ;* zsoit. 22,5. e. t zsoit. 13,4. 5.

3. Mert mindenek, kik téged * várnak,

meg nem szégyenülnek; szégyenüljenek

meg, a kik gonoszul cselekesznek ok

nélkííl. * Ésa. 28, 16. Róm. ]0, 11.

4. A te útaidat * mutasd meg. Uram,
nékem, a te ösvényidre taníts meg en-

gemet. * Zsolt. 5,9.27, 11.

5. Viselj engemet a te igazságodban,

és taníts engemet; mert te vagy nékem
szabadító * Istenem; téged várlak egész

napon! *zsoit. 18,3.

6. Emlékezzél meg. Uram, a te irgal-

masságidrólésjóvoltodról, mellyek kez-

dettl * fogva vágynak. * zsoit. los, 17. loe, 1.

7. Az én ifjúságomnak bneirl, és az

én vétkeimrl * meg ne emlékezzél; ha-
nem inkább a te irgalmasságod szerint

emlékezzél meg te én rólam, a te jóvol-

todért Uram ! * Jób 13, 26.

8. Jó és igaz az Úr ; annakokáért ta-

nítja azokat, kik az útról eltévelyednek.
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9. Igazgatja a nyomorultakat az íté-

letben, és tanítja * az alázatosokat az

útaira. ^
* Job 36, 22.

10. Minden útai az Úrnak irgalmasság

és igazság azoknak, kik az frigyét és

parancsolatit * megrzik. * 5 móz. 28, i-u.

11. A te nevedért, * Uram, légy ke-

gyelmes az én bneimnek; mert sokak!
* Ésa. 43, 25.

12. Kicsoda az ember, ki féli az Urat?
Azt tanítja * az útra, a mellyet válasz-

szon magának. * zsoit. 32, s.

13. Annak lelke a jóban hál, és annak
'magzatja örökségül * bírja a földet

;

* Zsolt. 36, 9.

14. Az Úrnak titka * azoknak adatik
kik tet félik : és az frigyét megjelenti

nékik. *Péid. 3,32.

15. Az én szemeim mindenha az Úrra
néznek ; mert veszi ki a trbl * az

én lábaimat. * zsoit. 18, 24,

16. Tekints reám és könyörülj rajtam;
mert én egyes és szegény vagyok.
17. Az én szívemnek háborúságai igen

megsokasultak: az én nyomorúságimból
szabadíts meg engemet.
18. Lásd meg az én nyomorúságomat

és gyötrelmemet; és bocsásd meg min-
den * bneimet. *vers 7. zsoit. 19, 13.

19. Tekintsd meg az én ellenségimet

:

mert igen megsokasodtak, * és méltat-
lan gylölséggel gylölnek engemet.

* Zsolt. 69, 5.

20. rizd meg az én lelkemet, és sza-

badíts meg engemet, hogy meg ne szé-

gyenüljek : mert én te benned bíztam.

21. A tökéletesség * és az igazság

megriznek engemet : mert én benned
bíztam. * Zsolt, is, 21 -24.

22. Szabadítsd meg óh Isten az * Izráelt

minden nyomoruságiból ! * zsoit. 130, s.

26. ZSOLTÁR.

Dávidnak szabadulásért való könyörgése.

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

ítélj meg engemet. Uram ; mert én az

én tökéletességemben * jártam, és az

Úrban bíztam, azért én nem tántorgok.
* Zsolt. 28,24. 25.

2. Próbálj meg engemet, Uram, * és

kisértgess meg engemet ; kérdezd meg
az én veséimet és az én szívemet

;

* Zsolt. 139, 23.

3. Mert a te irgalmasságod az én sze-

37*
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meim elÖtt vagyon és szüntelen jártam

a te * igazságodban

;

* vers 4-8. Zsolt. 11, 5. 1 Kir. 14, 8.

4. Nem ültem * együtt a hivalkodó

emberekkel, és a csalárd emberekkel

nem nyájaskodtam. * zsoit. i, i. jót 31, 5.

5. Gylölöm * a gonoszoknak gyüleke-

zeteket, és a hitetlenekkel együtt nem
ülök. * Zsolt. 101, 7. 8.

6. Megmosom kezeimet az * ártatlan-

ságban, és a te oltárodat f gyakorlom;
*5Móz. 21, 6. 7. f Zsolt. 27, 4.

7. Hogy hallatós szóval dicsérjelek té-

ged, és hirdessem minden te csudáidat.

8. Uram, szeretem* a te házadban való

lakásomat, és a te dicsséged hajléká-

nak f helyét. * Zsolt. 42, 2. 3. 27, 4. f 2 Sám. 6, 17.

9. Ne rekeszd együvé a bnösökkel az

én lelkemet, sem az én életemet * a

vérszopó emberekkel : * zsoit. 5, e. 7. ii, 5.

10. Mert az ö kezekben bn vagyon,

és az ö jobbkezek rakva ajándékokkal.

11. Én pedig az én ártatlanságomban

járok; * annakokáért szabadíts meg enge-

met és könyörülj rajtam. *vers 3-6.

12. Áz én lábam áll * igazságban ; és

a Gyülekezetekben hálákat adok az

Úrnak. * zsoit. 1, 1. 2. is, 22. 23.

27. ZSOLTÁR.

Könyörög Dávid a megszabaditásért.

1. Dávid Zsoltára.

Az r az én * világosságom és^ szaba-

dítóm, s kitol t féljek ? Az Úr az én

életemnek erssége, s kitl rettegjek?
* Mik. 7, 8. t Zsolt. 118, 6.

2. Midn jnének a gonoszok ellenem,

hogy az én testemet ennék: az én ellen-

ségim és háborgatóim megütközének * és

elhullának. * zsoit. is, 38. 39.

3. Ha szinte én körültem * tábort jár-

nának is ; nem fél az én szívem ; és

hogyha had támad ellenem : mégis

benne bízom. * zsoit. 3, e. 7.

4. Egy dolgot kértem az Úrtól, most is

azont kérem
;
hogy * lakhassam az Úrnak

házában, életemnek^ minden idejében:

hogy láthassam az Úrnak szépségét, és

látogathassam az templomát.
* Zsolt. 23,6. 42,2.3.

5. Mert elrejt engemet * az sátorában

a veszedelemnek napján; elrejt engemet
az sátorának titkos helyén, és a k-
sziklára felemel engemet. * zsoit. 31, 21.

6. És most is * felemeli az én fejemet

ellenségim felett, kik körülöttem vágy-

nak : és áldozom az sátorában öröm-
nek áldozatját; éneklek és dicséretet

mondok az Úrnak. * zsoit. is, 36-38.

7. Hallgasd meg Uram, az én szómat,

midn te hozzád kiáltok ; és könyörülj

rajtam, és hallgass meg engemet.

8. Te helyetted mondja az én szívem:

Keressétek az én orczámat : A te orczá-

dat, Uram, keresem;

9. Ne rejtsd * el a te orczádat ellem,
ne vesd el haragodban a te szolgádat

:

te voltál nékem segítségem, ne távozzál

el tlem és ne hagyj el engemet, én

idvességemnek Istene : * zsoit. 104, 29.

10. Ha az én atyám és ^z én anyám
elhagynak is engemet: az Úr * magához
vészen engemet. * Ésa. 49, 15. le.

11. Taníts meg engemet, Uram, a * te

útadra, és hordozz engemet az egyenes

úton, az én ellenségimért. *zsoit25. 4.5,9.

12. Ne cselekedjél velem az én ellen-

ségimnek * kívánságok szerint : mert
hamis f tanúk támadtak ellenem, kik

hazugságot szólnak.
* Zsolt. 31, 9. t 1 Sám. 24, 10. Zsolt. 109, 2.

13. Én pedig hiszem, hogy meglátom
az Úrnak javait az élknek földében.

14. Várjad * az Urat, és légy ers, és

megersíti a te szívedet, várjad azért az

Urat ! * Ésa. 25, 9. Zsolt. 31, 25.

28. ZSOLTÁR.

Oltalomért könyörög Dávid.

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

Te hozzád kiáltok. Uram, én ersségem;
ne vesztegelj az én kiáltásimra ; mert

netalán ha * vesztegléndesz, hasonlatos

lészek a megholtakhoz. * zsoit. 104, 7.

2. Hallgasd meg az én könyörgésim-

nek szavát, midn kiáltok hozzád, és

midn felemelem kezeimet a te szentsé-

ges templomodhoz.

3. Ne számlálj engemet a hitetleneknek

és gonoszság cselekedinek * közikbe,

kik békességet szólnak felebarátjokkal

;

gonosz t vagyon pedig az szívekben.
* Zsolt. 26, 9. t 2 Sám. 20, 9. Jer. 9, 8.

4. Fizess meg nékik az cselekedetek

szerint, * és az igyekezeteknek go-

noszsága szerint, az kezeiknek munkája

szerint fizess nékik, add meg nékik az

jutalmokat : * Kom. 2, 6-9. 2 Thess. 1, 6. 7.

5. Mert nem veszik eszekbe az Úr^

nak cselekedeteit, és az kezeinek mun-
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káit ; ennekokáért * elrontja ket, és fel

nem építi *íö66ö ket.
* Jób 34, 26. 27, Luk. 19, 42—44.

6. Áldott az Úr: mert meghallgatta * az

én könyörgésimnek szavát. * zsoit. is, 4. 49.

7. Az Úr az én ersségem és az én

paizsom, benne bízott az én szívem,

és megsegíttettem : örült az én szívem,

és az én énekemmel dicsérem tet.

8. Az Úr ezeknek ersségek, és az

Királyának * megtartó ereje. *zsou. 20, 7.

9. Tartsd meg a te népedet és áld meg
a te örökségedet : bírjad ket, és ma-
gasztald fel ket mind örökké.

29. ZSOLTÁR.

Intés az Istennek dícséretire.

1. Dávid Zsoltára,

Ti fejedelmeknek,
^
fijai, * adjatok az

Úrnak, adjatok az Úrnak dicsséget és

ersséget
; ^

* z^oit. 96, 7. s.

2. Adjatok az Úrnak, az nevének di-

csséget, imádjátok az Urat az szent

hajlékának ékességében.

3. Az Úrnak szava vagyon * a vizek-

nek felette ; a dicsségnek ers Istene

megdördle ; az Úr a sok vizeknek

felette vagyon : * 2 sám. 22, 14-16.

4. Az rnak szava * hatalmas : Az Úr-

nak szava dicsséges ;
* Ésa. 30, 31.

5. Az Úr szava töri a czédrusfákat

:

és az Úr letöri a Libánusnak * czédru-

Sit. ^
* Ésa. 2, 12. 13.

6. És megtomp oltatja azokat, mint a

borjukat: a Libánus és Sirjon hegye-

ket, mint az unikornisoknak íijait.

7. Az Úr szava bocsát lángos * tüzet.
* Ésa. 66, 15. 16. 2 Tliess. 1, 8.

8. Az Úrnak szava reszketteti a pusz-

tát ; az Úr reszketteti Kádesnek pusztá-

ját.

9. Az Úrnak szava megborjuztatja a

nstényszarvasokat, és megfosztja az er-

dket, és az szent * templomában kiki

néki dicséretet mond. * zsoit. 134, 1. 2.

10. Az Úr az özönvízen * ült; és ül az Úr
mint Király mind örökké !* 1 mz. e, 17. 8, 1-3.

IL Az ürád ersséget* az népének;

az Úr megáldja az népét f békesség-

ben. * 5 Móz. 28, 7. 13. 1 1 Kir. 4, 20. 21.

30. ZSOLTÁR.

A szomorúság römre változik.

1. Dávidnak az háza * felszentelése-

kor énekeltetett Zsoltára. * 2 sám. 5, 11.

2. Felmagasztallak téged Uram: mert
felemeltél * engemet, és nem engedted,

hogy az én ellenségim rajtam örüljenek.
* 2 Sám. 5,10.

3. En Uram Istenem, te hozzád kiál-

tottam ; és meggyógyítottál engemet

!

4. Uram, kihoztad a koporsóból * az

én lelkemet
;
megelevenítettél engemet,

holott egyebek a koporsóba szállottak.
* Zsolt. 116, 3. 4. 18, 17—20.

5. Dicsérjétek az Urat * hívei, és di-

csérjétek az szentségének emlékezetit

;

* Zsolt. 97, 12.

6. Mert egy szempillantásig * tart az

haragja, de örökkévaló az jóakaratja:

estve siralom vagyon, de reggel öröm.
* Ésa. 54, 7.

7. Én pedig az én jó állapotomban így
gondolkodom vala : soha meg nem vál-

tozik az én állapotom

:

8. (Uram, a te jó kedvedbl ersítet-

ted vala meg az én * hegyemet) : De
mihelyt elrejtéd f a te orczádat, én

megháborodám.
* 2 Sám. 5, 10. 12. t Zsolt. 104, 29. 2 Sám. 15, 13. 16.

9. Te hozzád kiáltottam Uram, és né-

ked könyörgöttem Uram, mondván :

10. Mi haszon vagyon az én véremben,

hogyha a koporsóba szállok? Valyon di-

csér é * tégedet a por ? Valyon s hirdeti

é a te igazságodat? * zsoit. 6, 5. 6. 115, 17.

11. Hallgass meg Uram, és könyörülj

rajtam: Uram, légy nékem segítm.
12. Fordítottad az én siralmimat né-

kem örömre : levetetted * az én gyászru-

hámat, és béövedzettél engemet öröm-
mel. * 2 Sám. 15, 30. Zsolt. 18, 44—50.

13. Ennekokáért én^el néked az én
dicsségem, és nem vesztegel: én Uram
Istenem, örökké dicsérlek tégedet.

31. ZSOLTÁR.

Könyörög a Próféta Istennek minden bnei, lelki hábo-

rúságai és testi ellenségei ellen.

1. Dávid Zsoltára, mellyet adott * az

Éneklmesternek. * i Krón. 25, i.

2. Te benned bíztam Uram; * soha meg
ne gyaláztassam, a te igazságodban

szabadíts meg engemet. * zsoit. 22, 6. 71, 1.

3. Hajtsd hozzám a te füledet, hamar

szabadíts meg engemet, légy nékem * ers
kszálam, és ers házam, hogy megtarts

engemet ; * zsoit. 71, 3. Péid. is, 10.

4. Mert te vagy az én ksziklám és
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ersségem ; annakokáért a te * nevedért

vezérelj engemet, és viselj engemet.

5. Szabadíts ki engemet a trbl, mely-

lyet elrejtettek nékem : mert te vagy az

én ersségem. * zsoit. 25, 11.

6. A te kezedbe * ajánlom az én lelke-

met : mert megváltottál engemet Uram,
igazságnak ers Istene. *Luk. 23, 46.

7. G-yíílöltem * a hijábavaló hazugsá-

goknakkövetit! én pedig az Úrban bí-

zom. * Zsolt. 101, 4-9.

8. Vigadok és örvendezek a te jóvol-

todban; mert megtekintetted az én nyo-

morúságomat, * és láttad az én lelkemet

a háborúságokban. * verse.

9. És nem rekesztettél engemet az el-

lenségnek kezébe, hanem állattad * szé-

les helyen az én lábaimat. * zsoit. is, 37. 40.

10. Könyörülj rajtam Uram : mert nyo-

morúságom vagyon, meghervadott bá-

nat miatt az én * orczám, az én lelkem,

és az én hasam :
* Job 17, e. zsoit. e, 8.

11. Mert elfogyatkozott * életem a bá-

nat miatt, és az én esztendim a fohász-

kodás miatt: az én erm elszakadott az

én hamisságomért : és az én csontaim

megsenyvedtek. * zsoit. ss, 4. 5.

12. Mindenén ellenségimnek * voltam

szidalmok, jelesben pedig szomszédim-

nak ; utálatos voltam f barátimnak, és

a kik engemet kivl láttak elfutottak

tlem. * Zsolt. 22, 8. 9. f J(5l3 19, 13. 2 Sám. 16, 5-8.

13. Elfelejtkeztek rólam mint a halott-

ról, ki az élknek szívekbl Hmení, oly-

lyanná lettem, mint az elroshadt edény

;

14. Mert sokaknak * szidalmazásokat

hallottam és minden fell félelmem va-

gyon; mivelhogy.egyetemben tanácskoz-

nak ellenem, és tanácsot tártnak hogy
megfogják f az én lelkemet.

* vers 12. Jer. 20, 16. f 1 Sám. 23, 19. 20.

15. Én pedig, Uram, te benned bíztam;

elhittem, hogy Istenem * vagy te.
* Zsolt. 22, 11.

16. Te kezedben * vágynak az én éle-

temnek napjai ; szabadíts meg engemet

ellenségimnek kezekbl, és az én hábor-

gatóimtól. * Jb 14, 5.

17. Világosítsd meg a te * orczádat a

te szolgádon, tarts meg engemet a te

jÓVOltodbÓl. * Zsolt. 4, 7.

18. Uram, kérlek, meg ne gyaláztas-

sam : mert segítségííl hívtalak téged

:

gyaláztassanakmeg * a hitetlenek, és eny-

hittessenek meg a koporsóban. * zsoit. e, ii.

19. Megnémuljanak a hazugságnak

ajaki: kik szólnak az igaz ellen * kemé-
nyeket, kevélységgel és utálatossággal. .

* Péld. 14, 3. Zsolt. 52, 3. 4.
|

20. Melly igen bséges a te jóvoltod,

mellyet elrejtettél a téged * félknek; '

és mellyet megadtál azoknak, a kik te

benned bíznak, az embereknek fijaik

eltt !
* Ésa. 64, 4. I Kor. 2, 9.

21. Elrejted azokat a te orczádnakrej-

tekében mindeneknek kevélységek eltt

;

elrejted ket a te * sátorodban a háborgó

nyelvek f eltt.
* Zsolt. 27, 5. t Zsolt. 52, 3-5.

22. Áldott az Úr, ki csudálatossá tette

az irgalmasságát én hozzám, mintegy

ers városban.

23. Én pedig gondolom vala az én

hirtelenségemben : elvettettem * a te

szemeid ell ! de mégis meghallgattad

az én könyörgésimnek szavát, midn
kiáltottam te hozzád. * Ésa. ss, ii. 12.

24. Szeressétek az Urat minden ti *

jótéteményesi ; az híveit megrzi az Úr,

és bven megfizet f a kevélyen csele-

kedknek. * zsoit. 34, 10. t Rom. 2, 6-9.

25. Ersek legyetek, és ers* legyen a

ti szívetek, mindnyájan, kik az Úrban
bíztok.

"
* Zsolt. 27, 14.

32. ZSOLTÁE.

Tanúság az idvességes boldogságról.

1. Dávid tanítása.

Boldosf az, a kinek hamisága * meg-
bocsáttatott, és a kinek bne elfedez-

tetett :
* Róm. 2, 6. 7.

2. Boldog ember, a kinek az Úr nem
tulajdonítja hamisságát, és kinek lelké-

ben nincsen * csalárdság. * Jei. 14, 1. 5.

3. Én mikor veszteglenék : megavul-

tak * az én csontaim, az én napestig

való jajgatásom miatt ; * zsoit. 31, 11.

4. Mert éjjel és náppal nehezedik vala

én rajtam a te kezed ; változik vala az

én nedveségem nyári szárazságokra.

5. Annakokáért az én bnömet tenéked

megjelentettem, * és az én hamisságo-

mat el nem f fedeztem, (s mondék)

:

Megvallom én ellenem az én álnokságo-

mat az Úrnak, és te megbocsátottad az

én bneimnek hamisságát, Sélah.
* Zsolt. 51, 6. t Jób 31, 33. Péld. 28, 13. 1 Ján. 1, 9.

6. Azért könyörög néked minden szent

a megtalálásnak * idején ;
(Bizonyára
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a sok vizek áradási hozzá nem jut-

nak.) * És*- 8.

7. Te vagy az én oltíilmam * a hábo-

rúságban; rizz meg engemet, szabadu-

lásnak t énekével végy köri engem

!

* Zsolt. 9, 10. t Zsolt. 18, 1.

8. Bölcscsé teszlek * tégedet, és megta-

nítlak tégedet az útra, mellyen járj, íawá-

! adok néked szemeimmel. *zsoit. 25,12,

9. Ne legyetek ollyanok, mint a * ló

és mint az öszvér, mellyeknek nincsen

értelmek, mellyeknek állókathameg nem

szorítod zabolával és fékkel, néked nem

engednek. * zsoit. 49, 21. Ésa. 1, 3. Préd.3,19.

10. Sok bánáti vágynak *^a hitetlen-

nek : de a ki bízik t az Úrban, meg-

környékezi azt az irgalmassága.
* Péld. 13, 21. Ésa. 40, 31.

11. Vígadjatok az Úrban és örüljetek

ti* igazak: és énekeljetek mindnyájan ti

tiszta szívek. * Zsolt. 33, 1-5. Luk. 1, 46-59.

33. ZSOLTÁR.

Intés az Istennek dicséretire.

Örüljetek ti igazak az * Úrban, az igazak-

hoz illik a dicséret. *Kol.3,16.Jak.5,13.Filip.4,4.

2. Dicsérjétek az Urat hegedben, lant-

ban és tízhúrú kintornában énekeljetek

néki.

3. Mondjatok néki új * éneket jól éne-

keljetek nagy örömmel : * zsoit. 40, 4.

4. Mert igaz* az Úrnak beszéde, és min-

den cselekedete állhatatos. * zsoit. ue, e.

5. Szereti az igazságot és az ítéletet

:

az Úrnak jóvoltával rakva a föld

!

6. Az Úrnak beszéde * által lettek az

egek, és az szájának f lelkével minden

seregei. * 1 móz. 1, e. 7. ján. 1, 1-3. t jób 26, 13.

7. Öszvegyüjti a* tengernek vizeit mint

egy tömlben, helyhezteti a mélységeket

az titkos helyeire. * Jót 26, 10.

8. Félje * az Urat minden föld: tel-

jenek tle a földnek minden lakosai

;

* Jób 37, 22. 23.

9. Mert mondotta * és lett : pa-

rancsolta \ és elállott. * 1 Móz. 1, 3-6.

10. Az Úr elfordítja a pogányoknak

tanácsokat, ^ és elrontja a népeknek

gOndolatjokat :
* Neh. 4,15. Zsolt. 2, l-4.Ésa.l9,3.

11. Az Úrnak pedig tanácsa * mind
örökké megmarad, az szívének gondo-
lati nemzetségrl nemzetségre.* Péid. 19,21.

12. Boldog nép az, * kinek Istene a

Jehova: és anép,mellyet választott örök-

ségül magának. * 5 móz. 4, 7. s. 2 sám. 7, 23. 24.

13. Az égbl * letekint az Úr és látja

az embereknek minden íijaikat. * Jób 28, 24.

14. Az lakházának székibl néz a

földnek minden lakosaira.

15. Ki teremtette egyetembe az szí-

veket, és ki érti minden cselekedeteiket.

16. Nem szabadúl meg * a Király az

népének sokasága által, sem az ers
nem szabadúl meg az nagy ereje által.

* Zsolt. 44, 7.

17. Megcsal a ló a * megszabadítás-

ban, és az sok ereje által meg nem
ment. * Péld. 21, 31. 1 Kir. 20, 27—30.

18. Imé azúrnak szemei * vágynak az

tet félkön, és az irgalmasságába bí-

zókon ;
* Zsolt. 34, 16. 147, 11.

19. Hogy megszabadítsa a haláltól az

lelkeket, és eltartsa * ket az éhségben.
* Zsolt. 37, 19. 34, 6. 7. 11. Jób 5, 20.

20. A mi lelkünk várja az Urat, mert

a mi segítségünk és * paizsunk.
* 1 Móz. 15,1.

21. Mert benne vígad a mi szívünk,

ezért, mert az szent nevében bizunk.

22. Legyen,. Uram, a te irgalmassá-

god mi rajtunk, a miképen bíztunk te

benned.

34. ZSOLTÁR.

Hálaadása Dávidnak a Filiszteusok Királyától való meg
szabadíttatásáért.

1. DávidÉneke,mikor* elváltoztatta az

beszédét Abimélek eltt, ki maga elöl

kiüzé és elméne. * 1 sám. 21, 12-14.

2. Áldom az Urat minden idben, min-

denkor * az dicsérete az én számban

vagyon. * zsoit. 104, 33.

3. Az Úrban dicsekedik az én lelkem ;

ezt meghallván a nyomorultak, * örülni

fognak. * Zsolt. 107, 41. 42.

4. Magasztaljátok az Uratvelem együtt,

és magasztaljuk az nevét egyetemben.

5. Megkerestem az Urat, és* meghall-

gatott engemet: és minden rettegésim-

bl megszabadított engemet. * ésa. 65,24.

6. A kik reá néznek és hozzá

futnak, azoknak orczájok meg nem * pi-

rulnak. * Zsolt. 33, 20. Jb 36, 7.

7. ímé ez a szegény kiáltott: és az Úr
meghallgatta ötét, és minden háború-

ságiból megszabadította tet.

8. Tábort jár * az Úr Angyala az tet
félk köri és megszabadítja ket.

* Zsid. 1, 14. Zsolt. 91, 11. Máté 18, 10.

9. Kóstoljátok meg, * és lássátok meg
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melly igen jó legyen az Úr ! f boldog

ember az, a ki benne bízik

!

* 1 Pét. 2,3. t Jer. 17,7, 8.

10. Féljétek az Urat, kik * szentéi

vagytok ; mert semmi fogyatkozások nin-

csen az tet t félknek.
* Zsolt. 31, 24. f 5 Mdz. 28. 1-13. Jer. 17, 7. 8.

11. Az oroszlánoknak kölykei megé-
heznek, és szkölködnek ; de a kik az

Urat keresik, semmi jó * nélkül nem
szkölködnek. * Job 4, 22-26. Péia. 13, 25.

12. Jöjjetek ide fiaim és hallgassatok

engemet : az Úrnak * félelmére megta-
nítlak titeket.

* vers 14. 15. JóTd 28, 28, Prcd. 12, 15.

13. Kicsoda az ember, ki az * életet kí-

vánja? és kívánja látni az jó napjait?
* 1 Pét. 3, 10.

14. Tartóztasd meg nyelvedet * a go-
nosztól, és a te ajakidat, hogy ne szól-

janak csalárdságot : *zsoit, 15, 1. 3. jak. 1, 26.

15. Hajolj el * a gonosztól, és csele-

kedjél jót: keressed a f békességet, és

kövesd azt

:

* Ámos 5, 15. Em. 12, 9. f Zsid. 12, 14.

16. Az úrnak szemei az * igazakon, és

az fülei azoknak kiáltásokon :

* Jób 36, 7. 1 Pét. 3, 12,

17. Az Úrnak tekinteti azok ellen va-
gyon^ kik gonoszt cselekesznek

;
hogy

kigyomlálja * e földrl azoknak emléke-
zeteket. * Zsolt. 5, 6, 7. Jób 36, 14.

18. Az igazak kiáltnak, és az Úr * meg-
hallgatja, és minden nyomorúságokból
megszabadítja ket. ^

* zsoit, 9, 11, 32, 10.

19. Közel vagyon az Úr a * töredelmes
szívekhez, és a töredelmes lelkeket meg-
tartja. * Zsolt. 145, 18. 51, 19.

^

20. Sok nyomorúsági * vágynak az
igaznak: de mind azokból megszabadítja
tet az Úr. * Csel. 14, 22. 2 Tim. 8, 12.

21. Megrizi minden csontjait: egy
azok közzl meg nem rontatik.

22. A hitetlent pedig megöli * a go-
noszság, és a kik gylölik az igazat, el-

vesztetnek.
^ *Péid. 5, 22,

23. MegszabaditjaazÚraz szolgáinak

lelkeket : és el nem vesznek, a kik

benne * biznak. * Jer. 17, 7, s.

35. ZSOLTÁK.
Dávid könyörgése a megszabadításért.

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

Perelj, Uram, az én velem perlkkel, és

harczolj a velem harczolókkal.

2. Kagadj fegyvert és paizst, és kelj fel

az én segítségemre.

3. És vedd fel dárdádat, és rekeszd meg
az én háborgatóim eleinek útát; mond-
jad az én lelkemnek: Én vagyok a te

megtartód!

4. Gyaláztassanak meg * és szégyenülje-

nek meg, kik keresik az én lelkemet : ve-

rettessenek hátra és piruljanak meg, a

kik ellenem gonoszt gondolnak.
* Jer. 17, 18. Zsolt. 40, 15. Zsolt. 70, 3.

5. Legyenek ollyanok, mini a polyva

a * szél eltt, és az Ürnak Angyala hábor-

gassa ket. * J<3b 21, 18, Zsolt, 1, 4.

6. Legyen az útjok homályos éssik;

és az Ürnak Angyala kergesse ket

:

7. Mert ok nélkül meg\^etették nékem
az hálójoknak vermét ; és ok nélkül

vermet * ástak az én lelkemnek.
* Jer. 18, 20.

8. Szálljon reá a romlás, mellyet nem
tud, és az hálója, mellyet elrejtett

fogja meg tet: és hirtelen essék vesze-

delembe.

9. Az én lelkem pedig vígad az Úrban

;

örvendez * az szabadításában.
* Zsolt. 18, 1, 2.

1 0 . Minden éntetemim mondják : Uram,

kicsoda hasonló te kozzád ? ki megszaba-

dítod a nyomorultat a nálánál * ersebb-

tl, a szegényt és a szkölködt az

prédálójától. * zsoit. is, 8.

11. Felkelnek vala a hatalmas tanúk,

és a mellyeket * nem tudtam, azokat

kérdezték én tlem ? * zsoit, 55, 4.

12. Fizettek nékem gonoszt * a jóért,

hogy engemet megfosszanak az én lel-

kemtl. * vers 13, 14. Zsolt. 38, 21. Zsolt. 41, 10.

13. Én pedig, mikork betegek voltak,

gyászba öltöztem; szenvedtettem lelke-

met böjttel, és érettekúgykönyörgöttem,

mint magamért.

14. Mintha nékem barátom és atyámfia

volt volna, érette úgy jártam ; mintha

anyámat siratnám, ugy jártam gyászban

nagy alázatosan:

15. Ok pedig az én nyomorúságimban

örültek, * és egybegyltek; egybegyltek

ellenem a sántikálók, és hírem nélkül

rágalmaztak engemet, és nem veszteg-

lettek. * Jöb 30, 12-14.

16. ÖszvegyüUek a hízelkedkkel és a

nevetségetz csúfolókkal, agyarkodván

az fogaikkal ellenem.

1 7. Te pedig Uram, míglen nézed eze-
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het ? szabadítsd meg az én * lelkemet az

veszedelmekbl, az oroszlánok közzül

az én egyetlenegyemet. * zsoit. 22, 21.

18. Hálákat adok néked *a nagy Gyü-

lekezetben, a sok nép között dicsérlek

tégedet. * zsoit. 4o, lo.

19. Ne örüljenek * én rajtam, a kik

méltatlanul lettek nékem ellenségim;

se szemmel ne f hunyorítsanak, kik ok

nélkííl engemet gylölnek

;

* vers 15. f Zsolt. 41, 8. 9. Péld. 6, 13.

20. Mert nem szólnak békességet: ha-

nem azok ellen, kik békességesek a föl-

dön, álnok beszédeket gondolnak,

21. És feltátották szájokat ellenem, és

mondának : Ha ! Ha ! látá * a mi sze-

münk !
* Zsolt. 41, 8. 9.

22. Láttad * te Uram, azért f ne hall-

gass: Uram, ne légy távol én tlem?
* vers 25. f Zsolt. 83, 1. 3.

23. Kelj fel és * serkenj fel az én Íté-

letemre én Istenem, és én Uram, az én

ügyemnek ítéletire. * zsoit. 44, 24.

24. ítélj meg engemet a te igazságod

szerint, * óh én Uram Istenem ! hogy ne

örüljenek ezek én rajtam. * zsoit. 26, 1. 9.

25. Ne mondják az szívekben: Örülj

mi * lelkünk : se ne mondják : Nyeljük

bé tet. * vers 22. Zsolt. 41, 6. 9.

26. Gyaláztassanak meg és egyetem-

ben piruljanak meg, kik örülnek az én

nyavalyámon, öltöztessenek fel gyaláza-

tossággal és szidalommal, kik felfuval-

kodnak ellenem.

27. Vígadjanak és örüljenek, kik akar-

ják az én igazságomat; és mondják ezt

mindenkor : Magasztaltassék az Úr, ki

akar békességet az szolgájának.

28. És az én nyelvem szólja a te igaz-

ságodat, mindennap a te dicséretedet

!

36. ZSOLTÁR.

Dávidnak panasza, isteni dicsérete, könyörgése és vi-

gasztalása.

1. Dávidnak, az Úr szolgájának Zsol-

tára^ melíyet adott az Éneklmesternek.

2. A hitetlennek hitetlensége fell az

én szívemben illyen módon gondolko-

dom, hogy nincsen Istennek félelme az

szemei eltt

:

3. Mert hízelkedik magának az sze-

mei eltt, míglen talállassék az ha-

missága gylölségre méltónak.

4. Az szájának beszédi hamisság és

álnokság; nem akarja érteni, hogy jól

cselekednék.

5. Gonoszságot gondol az * ágyában;

nem jó uton áll ; a gonoszt meg nem
veti. * Mik 2. 1.

6. Uram az égig vagyon a te * irgal-

masságod, és a te igazmondásod a fel-

hkig. * Zsolt. 119, 64.

7. A te igazságod, mint az Istennek

hegyei : a te ítéletid * mint a b mély-

séges vizek : az embert, és a barmot

te tartod meg. Uram ! * Rom. ii, 33.

8. Oh Isten, melly igen becsületes a te

irgalmasságod ! annakokáért az embe-
reknek íijaik bíznak a te * szárnyaidnak

árnyékában. *zsoit. 57,2.

9. Megelégítettetnek a te házadnak kö-

vérségével, és a te gyönyörtíségidnek fo-

lyóvizével megitatod ket

;

10. Mert nálad vagyon az életnek* kút-

feje, és a te világosságod f által látunk

világosságot. * Csel. 17, 28. f Ján. 1, 4. 9. 10.

11. Terjeszd ki a te irgalmasságodat

a te * esméridre, és a te igazságodat az

igaz szívíí emberekre. * zsoit. 9, 11. 91, 14.

12. Ne támadjon én reám a kevélynek

lába, és a hitetleneknek kezek ne hábo-
rítson meg engemet.

13. Ott huljanak el a * gonoszt csele-

kedk, taszíttassanak el, és fel ne áll-

hassanak. * Zsolt. 35, 4-8.

37. ZSOLTÁR.

Vigasztalása Dávidnak az istentelenek szerencsés álla-

potjok ellen.

1. Dávid Zsoltára.

Ne bosszankodjál * a hitetlenekre, se

ne irígj^kedjél a gonoszul cselekedkre:
* Zsolt. 73, 2. 12. Péld. 24, 1.

2. Mert mint a fíí hirtelen * kivágat-

tatnak, és mint a zöldell f elszáradnak.
* Jól) 22, 16. 20, 5.

3. Bízzál az Urban és cselekedjél jót

:

lakozzál e földön, és élj hit által.

4. Gyönyörködjél azúrban: és megadja
néked a te szívednek kérésit.

5. Hagyjad az Úrra a te útadat, * és

bízzál benne ; és megcselekeszi.
* Zsolt. 55, 23. 1 Pét. 5, 7.

6. És kihozza a te igazságodat, * mint
a világosságot; és a te ítéletedet, mi-
képen a délt. * Ésa. 58, 7. 8.

^
7. Vesztegségbenlégy az Úrban és vár-

jad tet: és ne bosszankodjál ellen
,
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Miinek jó szerencsés életek vagyon; és

kik gonosz tanácsot követnek.

8. Sznjél meg a * haragtól, és hagyd
el búsulásodat, ne bosszankodjál, hogy
te is gonoszt ne cselekedjél.

* Máté 5, 22-25.

9. Mert a gonoszok * kivágattatnak, de

a kik az Urat várják, örökségül f bírják

e földet. * Jób 20, 5—29. t zsoit. 25, 12. 13.

10. Es kevés idö múlva a hitetlen el-

vész; nézed a helyét, és ö nem lészen:

11. A szelídek pedig lésznek * örökösi

a földnek, és gyönyörködtetik magokat
a békességnek sokságában.

* 5 Móz. 28, 1-13. Máté 5, 5.

12. Tanácsot tart a hitetlen az igaz el-

len, és fogait csikorgatja ellene :

13. Az r pedig neveti * tet; mert
látja, hogy eljÖ az ö napja. *zsoit. 2, 4.

14.-Pegyvert vontak a hitetlenek, és

megvonták az íveket; hogy leverjék a

nyomorultat és a szegényt: és megöljék
az igazán élket

:

15. De az ö fegyverek menjen bé az

szívekbe, és az ö iveik törettessenek el.

16. Jobb az igaznak a * kicsiny, hogy
nem mint a hitetlen Fejedelmeknek az

0 gazdagságok ;
* Péid. 15, le. n.

17. Mert a hitetleneknek karjaik eltö-

rettetnek : de eltartja * az Úr az igaza-

kat. * Zsolt. 34, 11. Péld. 13, 25.

18. Esméri az Ür a * tökéleteseknek

napjaikat : és az ö örökségek megmarad
mind örökké ; * zsoit. 1, e.

19. Meg nem gyaláztatnak a veszedel-

mes idben, st az éhségnek * idejében

megelégíttetnek : zsoit. 33, 19.

20. De a hitetlenek * elvesznek, és az

Úrnak ellenségi, mint a bárányokban
való kövérség, megemésztetnek, és a mint
a füst, semmivé lésznek. * Jót is, 5-21.

21 . Kölcsön kér a hitetlen, és meg nem
fizet: az igaz pedig irgalmas * és oszto-

gat ; * 5 Móz. 28, 12. Jób 31, 16-21.

22. Mert a kik megáldattatnak tle,

e földet bírják : és a kik megátkoztat-

nak tle, kigyomláltatnak.

23. Az igaz ember lépései az * Úrtól

ersíttetnek meg, és az útát szereti.
* Zsolt. 18, 25. 37.

24. Ha eleséndik, * megnem rontatik;

mert az Úr tartja tet az kezével.
* 2 Kor. 4, 8. 9. Péld. 24, 16.

25. Gyermek voltam, még is vénhed-

tem : de soha nem láttam, hogy az igaz

elhagyatott * volna és az kenyér keres
magva. * Peid. lo, 3. 13. 23.

26. Minden naponként * irgalmaskodik

és kölcsön ád, és az magzatja áldásban

vagyon. * Jób 31, le -is. zsoit. 112, 9.

27. Távozzál el a gonosztól : és csele-

kedjél jót: * és maradandó lészesz mind
örökké ;

* Peld. 11, 6. É^a. 1, 16. 17,

28. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el

nem hagyja az szentéit, hanem örökké

megriztetnek: a hitetleneknek pedig

maradékok * kivágattatik. * Jób 21, 19.

29. Az igazak örökségül bírják * e föl-

det, és lakoznak örökké azon. * vers 11.

30.Az igaznak szája bölcseséget beszél,

és az nyelve ítéletet szól.

31. Az istenének törvénye az szí-

vében * vagyon, annakokáért 2JL lépési

meg nem tántorodnak. * zsoit. 1, 2.

32. A hitetlen szemléli * az igazat, és

keresi tet halálra. * zsoit. 10, s-io.

33. Azúr pedig nem hagyja tet a hi--

tetlennek kezében; sem nem kárhoztatja

tet, mikor megítéltetik.

34. Várjad az Urat, és rizd meg az

útát ; és felmagasztal tégedet, hogy

örökségííl bírjad e földet, és * meglátod,

mikor a hitetlenek kigyomláltatnak.
* Jób 22, 16.

35. Láttam elhatalmazott hitetlent, és

hogy a felfuvalkodott mint a kitérjedett

zöldell fa

:

36. De elmulék * ésíménem vala: ke-

resém tet és meg nem találám.
* Jób 20, 5-8. Zsolt. 49,13.

37. Nézd meg a tökéletest, és vedd

eszedbe az igazat: * mert e/eíe ember-

nek végezetre békessége lészen.
* Zsolt. 18, 5. 20, 44.

38. A hitetlenek pedig egyetemben el-

vesznek, és a gonoszoknak * maradékok
kigyomláltatik. * Jób 18, 19. 20.

39. Az igazaknak pedig megmaradások
az Úrtól vagyon, ki nékik * ersségek a

háborúságnak idején.
^

* zsoit. 9, 10.

40. Megsegíti ket az ür, megszaba-

dítja ket
;
megszabadítja ket a hitet-

lenektl * és megtartja ket: mert

benne bíznak. * Jób 20, 10. zsoit. is, 45.

88. ZSOLTÁR.

Dávid panasza és könyörgése.

1. Dávid Zsoltára a megemlékezésre.

2. Uram, ne feddj meg engemet * a te
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búsulásodban, se ne ostorozz engemet a

te haragodban ;
* zsoit. e, 2.

3. Mert a te nyilaid belém * akadtak,

és a te kezed szállott én reám ; * Job e, 4.

4. Nincsen épség az én testemben a te

haragod miatt : és nincsen békesség az

én csontaimban, az én bneim miatt.

5. Mert az én hamisságim elborították

az én fejemet ; és mintegy nehéz tereh,

reám nehezültek erm * felett.
* 2 Sám. 12 ,10-12. 16, 5-8. 11.

6. Megrothadtak, és megsenyvedtek az

én sebeim, az én bolondságom miatt.

7. Lehorgadtam, és igen lenyomattat-

tam; és mindennap szomorúan * járok;
* Zsolt. 42, 10.

8. Mert az én tomporáim megrakodtak

nagy fájdalmakkal, és nincs semmi épség

az én testemben.

9. Elszakaszkodtamés igen megrontat-

tam
;
jajgattam az én szívemnek keseríi-

sége miatt.

10. Uram, te eltted vagyon minden én

kívánságom, * és az én nyögésem te elt-

ted el nem rejtetett. * zsoit. 149, 4.

11. Az én szívem csak kereng, elhagyott

engemet az én * erm és az én szemem-
nek világa, még azok sincsenek én velem.

* Zsolt 6, 8. 22, 16. Jób 17, 6.

12. Az én barátim * és társaim az én

csapásomban f félre állottak, és az én

rokonim távol állottak.
* Zsolt. 31, 12. t Jób 19, 13.

13. Es trt vetettek, kik az én lelkemet

keresik és kik ártani akarnak nékem, go-

noszokat szólnak, és mind napestig csa-

lárdságot gondolnak.

14. Én pedig mint a siket nem hallok

vala és ollyan valék mint a néma, ki az

száját fel nem tátja.

15. És levék ollyan mint a siket em-
ber kinek az szájában nincsen feddés.

16. Mert én téged vártalak Uram ! te

hallgass meg * Uram én Istenem

!

* Zsolt. 40, 2—4.

17. Mert azt gondolom vala, netalán

örülni fognak én rajtam: * az én lábam
iszamodása korán ellenem támadnak.

* Zsolt. 85, 15.

18. Én bizonyára csak a nyomorúsá-
gokra készíttettem és az én sérelmem
mindenkor elttem vagyon.

19. És bizonnyal az én hamisságomat
hirdetem, és szorgalmatos vagyok az én

bíínöm * fell. * vers 5.
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20. Az én ellenségim pedig élvén meg-
ersödnek, és megsokasodnak, kik enge-

met méltatlanul gylölnek.

21. És azok ellenkeznek velem, kik a

jóért * gonoszt fizetnek, azért hogy a jót

követem. * zsoit. 35, 12.

22. Ne hagyj el engemet. Uram, én Is-

tenem ne távozzál messze tlem !

23. Siess az én segítségemre, óh Urára

én szabadítóm.

89. ZSOLTÁR.

Dávid vallástétele az túrhetetlenségérl.

1. Dávid Zsoltára az Éneklmesternek,

tudniillik * Jedutunnak adatott.
* 1 Krón. 16, 41.

2. Elvégezém magamban, hogy meg-
rizzem az én útaimat, hogy ne vétkezzem

az én * nyelvemmel
;
megzabolázom az

én számat, míg a hitetlen én elttem
vagyon. * Jak. 3, 2.

3. Megnémulék vesztegléssel és a jót

is elhallgatom vala ; mikor az én nyava-

lyám nevekednék.

4. Meghevle az én szívem én bennem
és az én gondolatomban felgerjede a tz

;

és végre így szólék az én nyelvemmel.

5. Jelentsd meg, Uram nékem az én

végemet ; az én napjaimnak * mértéke

mennyi legyen; hogy megtudjam, hogy

csákóidéig való vagyok. * zsoit. 90, 12.

6. ímé egy tenyérnyivé tetted az én

napjaimat; és az én idm mint a semmi

te eltted: Bizonyára mer * hijábava-

lóság minden ember, míglen él is

!

* Zsolt. 144, 4.

7. Bizonyára mint az árnyék, * úgy jár

az ember; bizonyára csakhijábaf szor-

galmatoskodik ; rakásra gyjt, de nem
tudja kicsoda éli meg azokat.

* 1 Kor. 7, 31. Zsolt. 49, 11. f Luk. 12, 20.

8. Azért én most mit várok Uram ?

minden bizodalmam te benned vagyon!

9. Minden én vétkeimbl szabadítsmeg
engemet, és a bolondnak * szidalmazá-

sára ne vess meg engemet. * Jób 12, 4. 5.

10. Megnémulék * és meg nem nyitám
számat : mert te cselekedted azt.

* Jóh 39, 37.

11. Vedd el én rólam a te ostorodat:

mert a te kezednek fenyítéke miatt * én

elfogytam. * zsoit. 38, 4. 5. 11.

12. Midn megfedded az embert a ha-
misságért: megemészteted az szépsé-
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gét, mint a molyt : Bizonyára Mjába-
valóság minden ember

!

13. Hallgasd meg Uram, az én könyörgé-

semet, és vedd füleidbe az én kiáltásomat:

az én könyhnllatásimra ne vesztegelj

;

mert én te eltted jövevény * vagyok és

zsellér, miképen minden atyáim voltak.
* 1 Krón. 29, 15. Zsid. 11, 13.

14. Sznjél meg én tlem, hogy vehes-

sek ert, * minekeltte elmennék, hogy
azután ne legyek. * J<5b lo, 20.

40. ZSOLTAE.
Jövendölés a Krisztusnak szenvedértérl és papitisztirl.

1. Dávid Zsoltára, az Éneklmesternek
adatott.

2. Várván vártam az * Urat, és én

hozzám tére, és meghallgatta az én ki-

áltásomat ;
* Zsolt. 38, 16.

3. És kivont engemet a rettenetes sár-

ból és a sáros * fertbl, és felállatá a

ksziklára az én lábaimat, és megersíté
az én lépésimet : * zsoit. 69,3. 15. le.

4. És ada az én számba új éneket, a

milstennknek dícséretit : látván ezt nagy

sokan, félni kezdének: és reménységeket

veték az Urban.

5. Boldog ember az, a ki az Úrban ve-

tette az reménységét : és nem nézett a

kevélyekre, és azokra kik a hazugságra

törnek.

6. Megsokasítottad, Uram én Istenem,

a te csudálatos cselekedetidet : és a te

mi fellünk való * gondolatidat senki te

eltted el nem rendelheti, mellyeket ha

el akarnék számlálni és megbeszélem,

többek, hogy nem mint kimondhatnám.
* Zsolt. 71, 15. 139, 17.

7. Áldozatot és ajándékot * nem kíván-

tál, hanem füleimet általfúrtad nékem
;

egészen égáldozatot f és bíínért való

áldozatot nem kívántál : * zsoit. 51, is. 19.

* Zsid. 10, 5. t Zsoit. 50, 9—14. Ésa. 66, 2. 3.

8. Akkor mondék ! ímhol vagyok én !

a törvény könyvében írva vagyon én * fe-

llem ;
* 4 M(5z. 24, 17. 19. 1 Móz. 3, 15. Ján. 5, 46.

9. Hogy cselekedjem a te akaratodat,

én Istenem, azt akarom : és a te törvé-

nyed az én bels * tagjaimnak közepette

vagyon. * Ésa. 51, 7. Zsolt. 119, 70. 80—92.

10. Hirdeteni a te igazságodat a * nagy

Gyülekezetben; ímé az én ajakimat meg
nem tiltom, te Uram tudod.*zsoit.22,26.35,i8.

11. A te igazságodat el nem rejtettem

az én szívemnek közepette, a te híísé-

gedet és szabadításodat * szólottam; a

te jóvoltodat és igazmondásodat a nagy

Gyülekezetben el nem titkoltam.

12. Te azért Uram ne tartsd meg én

tlem a te irgalmasságidat : a te jóvol-

tod és a te igazmondásod mindenha
rizzenek engemet. * zsoit. 18, 1.

13. Mert körivettek engemet számta-

langonoszok,és körülfogtak engemetaz én

hamisságimnak * büntetési, hogy azokat

szemeimmel el nem f lephetem, többek

az én fejemnek hajszálinál; és az én szí-

vem elhagya engemet.
* 2 Sám. 12, 10. 12. 2 Sám. 16, 5—8. 11. f Zsolt. 38, 5.

14. Tessék Uram, néked engemet meg-
szabadítani : te Uram az én * segítségemre

siess !
* Zsolt. 38, 16. 69, 30.

15. Gyaláztassanak meg és szégyenül-

jenek meg egyetemben, kik * keresik az

én lelkemet, hogy elveszessék azt ; ve-

rettessenek hátra és gyaláztassanak meg,
kik akarják az én gonoszomat.

* Zsolt. 35, 4. 26.

16. Pusztíttassanak el az gyalázatos-

ságoknak jutalma szerint, kik mondják
nékem :

* Ha ! Ha ! ^
* zsoit. 35, 21. 22.

17. Vígadjanak és örüljenek * te ben-

ned mindenek, kik keresnek tégedet, és

mondják ezt mindenha : Felmagasztal-

tassék az r azoktól, kik szeretik a te

megtartásodat. * zsoit. 69, 33.

18. Én pedig noha szegény és szköl-
köd vagyok, mindazáltal áz ür gondot

visel én rólam; te vagy az én segítségem

és megszabadítóm; én Istenem* ne kés-

sél ! * Zsolt. 22, 12. 17.

41. ZSOLTÁR.
Dávid elszám'álja n3^avalyáját.

1. Dávid Zsoltára, az Éneklmesternek

adatott.

2 Boldog az, ki könyörííl * a nyomo-

rúlton: a veszedelemnek napján megsza- .

baditja tetazÚr .*zsoit.37,37.Máté5,7. 25,34-40.

3. Áz Úr megrzi azt, és élteti azt;

boldog lészen e földön, és nem adja azt

az ellenségének kívánságára.

4. Az Úr megersíti azt az beteges

ágyában, és minden ágyát egésségre

fordítja.

5. Énmondék: Uram, könyörülj rajtam,

gyógyítsd meg az én lelkemet; mert vét-

keztem * te ellened. * zsoit. 32, 5. 51, e.

6. Az én ellenségim gonoszt szóllot-
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tak én felölem, mondván : Mikor hal

meg, * és vész el az neve ? * vers 9.

7. Ha midn eljÖnek látogatnom; te-

hát csak * hazudoznak, és az ö szívek

álnokságot gondol; és ha kimennek, azt

beszélik. * z^oit. 5, lo.

8. Minden ellenségim egyetemben el-

lenem susognak, és ellenem gonoszt

gondolnak, mondván

:

9. Istennek átka szállott ö reá, és mi-

velhogy leesett, nem kél fel többé !

10. Még az én békességemnek embere

is, * a kiben bízom vala, és ki az én

kenyeremet eszi vala, sarkát felemelte

ellenem. * 2 sám. 15, 13. u. si. ján. 13, is.

11. De te Uram, könyörülj rajtam, és

emelj fel engemet, hogy megfizessek

nékik.

12. Ebbl esmérjem meg, hogy * jó-

mat akarod, hogy az én ellenségem nem
örül én rajtam ; * 2 sám. is, 25. 12, 13.

13. És ímé engemet épen megtartot-

tál : és állatál engemet te eldbe mind
örökké.

14. Áldott az Izráelnek Ura Istene elei-

tl fogva mind örökké ! Ámen, Ámen

!

42. ZSOLTÁR.

Dávidnak különb-különb panaszoikodásai.

1. Tanító Ének, adatott az Énekl-
mesternek a Kóráh * maradéki között.

* 1 Krdn. 25, 1. 26, 1.

2. Miképen kívánkozik a szarvas a

folyóvizekre, a képen kívánkozik az én

lelkem te hozzád, óh Isten

!

3. Szomjúhozik * az én lelkem az Isten-

hez, az él ers Istenhez ezt mondván

:

Yalyon mikormehetek el, hogy bémutas-

sam magamat az Isten eltt? *zsoit.63,2.

4. Az én könyhullatásom volt nékem
éjjel és nappal kenyerem, midn mond-
ják nékem minden napon : Hol vagyon

a * te Istened ? * zsoit. 22, s. 9.

5. Mikor ezekrl emlékezem : felette

igen megkeseredem lelkemben ; mert

én ennekeltte megyek vala nagy soka-

sággal, * vivén mind az Isten házáig

nagy örömmel és dicsérettel az örven-

dez sokaságot !
* zsoit. 84, s.

6. Miért hagytad el én lelkem iUyen

igen magadat, és nyughatatlankodol én

bennem? Bízzál az Istenben: mert még
én néki * hálákat adok az orczájának

szabadításiért. * 2 sám. 15, 25, 22, 1.
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7. Én Istenem, az én lelkem bennem
elhagyta magát : mivelhogy emlékeztem
te rólad innéd a Jordánnak földérl, és

a Hormonnak kicsiny hegyérl.
8. A nyomorúságnak egyik mélysége

a másikat követi : a te csatornáidnak

szavokra minden te * áradásid és hab-
jaid én rajtam általmentek !

* zsoit. ss, 17.

9. Nappal parancsolja vala az Úr az

irgalmasságát, és éjjel az éneke vala

én velem: és az én könyörgésem vala
az én életemnek ers Istenéhez.

10.Mondom az ers/síewnek az* én ers-
ségemnek : Miért felejtkeztél el én rólam ?

s miért járok gyászruhában, midn ellen-

ségem háborgat engemet ? * zsoit. 3, 4.

11. Nem különb volt éles fegyvernél

az én csontaimban, mikor az én ellen-

ségim szidalmaztak engemet, mondván
nékem naponként: Hol vagyon a te

Istened ?

12. Miért hagytad el, óh én lelkem
magadat, és miért búsongasz én ben-
nem ? Yárjad az Istent ; mert még én
hálákat * adok néki; mert az én or-

czámnak megszabadítója, és nékem
Istenem ! * zsoit. is, 1. 43, 5.

43. ZSOLTÁR.

Könyörgése Dávidnak a szabadításért.

ítélj meg * engemet óh Isten, és oltal-

mazd meg ügyemet a gonosz nemzet
ellen ; az álnok és hamis embertl sza-

badíts meg engemet ;
* zsoit. 26, 1.

2. Mert te vagy az én * ersségemnek
Istene, s miért vetettél meg engemet ?

és miért járok szomorúan, midn az én

ellenségem háborgat engemet ?
* Zsolt. 42, 10.

3. Bocsásd ki a te világosságodat és

a te igazságodat, hogy azok vezérelje-

nek engemet, és bévigyenek engemet a

te szentségednek hegyére, és a te *haj-

lékidba. * zsoit. 63, 3-6.

4. Hogy bémenjek az Istennek oltárá-

hoz, az én vígasságomnak és örömömnek
ers Istenéhez ; és dicsérjelek tégedet

örömmel, óh Isten, én Istenem

!

5. Miért hagytad el * óh én lelkem ma-
gadat, és miért búslakodol én bennem?
Bízzál az Istenben : mert én még néki

hálákat adok, mert az én orczámnak
szabadítója, és nékem Istenem

!

* Zsolt. 42, 6. 12.
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44. ZSOLTÁR.

Könyörög az Isten népe a szabadításért.

1. A Kóráh * íijai közzl való Ének-
lömesterek adatott, éneklési tanúság.

* 1 Krón. 25, 1. 26, 1.

2. Isten, a mi füleinkkel hallottuk; a

mi atyáink * beszélették nékünk, minémíí

dolgokat cselekedtél az idej ékben, és

régtl fogva.
* 2 Móz. 12, 26. 29. Js. 4, 21. 22.

3. Te a te kezeddel kizted a Pogá-

nyokat, és ket szállítottad helyekbe:

elvesztetted a népeket, és ket meggyö-
kereztetted

;

4. Mert nem az fegyverek által vették

meg a földet, sem az karjok tartotta

meg ket : hanem a * te jobbkezed és

a te karod, és a te orczád f világos-

sága; mert jóakaró voltál hozzájok.
* Jós. 11, 6-2.3. t Zsolt. 80, 4.

5. Te vagy Isten, az én Királyom, ki

ígérsz * Jákóbnak gyzedelmet.* Zsolt. 60, 8.

6. Te általad vertük meg a mi ellen-

séginket ; és a te nevedbe tapodtuk le

azokat, kik mi ellenünk támadtak.

7. Mert én nem bízom az én * ívem-

ben, és az én fegyverem nem oltalmaz

meg engemet ; * zsoit. 20, 8. .S3, le.

8. Hanem te szabadítasz meg minket

a mi ellenséginktl, és te szégyeníted

meg a mi gyíílölinket.

9. Annakokáért az Istent mindennap
dicsérjük, és a te nevedet mind örökké

magasztaljuk.

10. De te most * megvetettél és meg
gyaláztál minket, és nem jösz ki a mi
seregeinkkel. * zsoit. eo, 3.

11. Megfutamtattál minket a mi el-

lenségink eltt, és a kik gylölnek min-

ket, megprédáltatál azokkal.

12. Adsz minket nékik ételül mint a

juhokat :
* és a Pogányok között elhin-

tesz minket. * Rom. s, se.

13. Eladtad * a te népedet minden

pénz nélkül; és meg nem öregbítetted

az becsííjöket. ' * 5 móz. 32, 30.

14. Vettetél minket * szidalmasságra a

mi szomszédinknak, megcsúfolásra és

nevetségre a mi körlünk valóknak.
* Zsolt. 79, 4.

15. Vetettél minket * példa beszédül

a Pogányoknak, és fcsóválásra minden

nemzetségeknek. * Jer. 24, 9.

16. Az én gyalázatom naponként elt-

tem vagyon, és az én orczámnak piron-

sága elborított engemet.

17. A szidalmazóknak, * és a szido-

gatóknak szavokért ; az ellenségért és

a boszúállóért. * zsoit. 74, lo.

18. Mind ezek noha rajtunk meglet-

tek ; mindazáltal nem felejtkeztünk el

rólad, sem meg aem szegtük a te fri-

gyedet.

19. Nem szakadott el tled a mi szí-

vünk, sem a mi lábunk ki nem tért a

te ösvényedbl.

20. Noha minket a sárkányok kö-

zibe ztél, és elborítottál minket a ha-
lálnak * árnyékával. * zsoit. 23, 4.

21. Ha hol pedig elfelejtkeztünk volna

a mi Istenünknek nevérl, és felemel-

tük volna kezeinket idegen Istenhez
;

22. Nemde ezt nem kikereste volna é

az Isten ? Mert jól esméri minden
szívnek * titkait. * zsoit. 139, 4.

23. Bizonyára te éretted * naponként

ölettetünk : és tartatunk mint a meg-
metszend juhok. *Rön).8, 36.

24. Serkenj fel, * miért aluszol Uram?
kelj fel : és ne vess el minket örökké.

* Zsolt. 7, 7. Máté 8, 25.

25. Miért rejted el a te orczádat ? és

miért felejtkezel el a mi nyavalyáinkról

és háborúságinkról ?

26. Mert lenyomattatott mind a porig-

lan * a mi lelkünk, a földhöz ragadott

a mi hasunk !
* z«oit. 119, 25.

27. Kelj fel a mi segítségünkre ; és

szabadíts meg minket a te * irgalmas-

ságodért. * Zsolt. 25, 11.

45. ZSOLTÁR.
Jövendölés a Krisztusról, úgymint az Gyülekezetének

Vlegényérl.

1 . Tanúság és menyegzi ének, adatott

a Sofanimra a Koráh * íijai közzííl

való Éneklmesternek. * 1 Krón. 25, 1. 26, 1.

2. Nagy kívánsággal kíván az én szí-

vem wowí^am jó beszédet; elmondom az

én énekemet a Királyról, az én nyelvem
gyorsírónak pennája.

3. Te szebb vagy minden emberek
fijainál: kedvesség * öntetett ajakidra;

mert megáldott téged az Isten mind
örökké ! * Ének. 5, le.

4. Kösd fel oldaladra fegyveredet te

ers vitéz : a te dicsségedért és ékessé-

gedért.

5. És legyen a te ékességedben el-
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meneteled
;
uralkodjál az igazságnak igé-

jéért, és a szelíd igazságért; és tanít té-

ged a te jobbkezed csudálatos dolgokra.

6. A te nyilaid igen élesek, a népek

eltted lehullnak ; a Király ellenséginek

szívekbe * esnek a nyilak.
* Sir. 2, 14. Zsolt. 110, 6.

7. A te széked óh Isten, * megmarad
mind örökkön örökké ; a te országod-

nak pálczája igazságnak pálczája.
* Zsid. 1, 8. 2 Sám. 7, 13.

8. Szereted az igazságot és gylölöd a

hamisságot, ennekokáért mert megkent

tégedet, óh Isten, a te Istened vígasság-

nak * olajával, a te társaid felett.
* 1 Kir. 3, 11. 12. Zsid. 1, 9.

9. Minden te öltözetid, mirrha, áloes

és kásia illatúak
;
mellyek kihozatnak a

te elefánttetembl csinált palotáidból,

honnét mikor kijösz^ néked mindnyájan
örvendeznek.

10. A Királyoknak leányai a te ékessé-

gedben yárna/b; a tejegyesed pedig áll

a te jobbod felöl aranyos öltözetben.

11. Hallgasd meg én leányom, és lásd

meg, és hajtsd ide a te füledet; és felejt-

kezzél el a te népedrl, és a te atyádnak

házáról.

12. És megkívánja a Király a te ékes-

ségedet; mert a te Urad, és te tisztel-

jed tet.

13. Tírusnak leányai is * ajándékokkal

a te orczádat tisztelik, és a népnek

gazdagai. * zsoit. 72, 10. 11. 1 sír. 9, 11.

14. Mindenestl fogva dicsséges a

Királynak leánya bell, és az ruhája

vont aranyból vagyon.

15. Hímes öltözetekben vitetik a Király-

hoz : az szz társai utánna vágynak,

és bévitetnek te hozzád.

16. Bévitetnek nagy örömmel és vígas-

sággal, és bémennek a Királynak palo-

tájába.

17. A te atyáid helyett lésznek néked
fijaid, kiket Fejedelmekké tészesz mind
az egész földön.

18. Megemlékezem a te nevedrl nem-
zetségrl nemzetségre ; ennekokáért a

népek hálát adnak néked mind örökkön
örökké

!

46. ZSOLTÁR.
Hálaadása a népnek Isten oltalmáért.

1. A Kóráh * íijai között való Ének-
lmesternek adatott a halamóthra.

* 1 Krón. 25, 1. 26, 1.

2. Az Isten a mi oltalmunk és erssé-
günk ; és igen alkalmatos * segítségünk

a mi nagy nyomorúságinkban.
* vers 6. Zsolt. 9, 10.

3. Ezokáértnem félünk, ha * a föld meg-
indulna is ; és ha szintén a hegyek a

tenger közepibe bémerülnek is.

* Ésa. 54, 10. Ezék. 38, 20.

4. Még ha zúgnak és felemelkednek is

az * vizei : és ha annak háborgása
miatt a hegyekleomolnak is. * zsoit. 93, 3. 4.

5. Az vizének folyási megvidámítják

az Istennek városát^ és a felséges Iste-

nek szent * lakhelyét.
* Zsolt. 132, 13. 14. 1 Kir. 9, 4.

6. Az Isten közepette* vagyon, ennek-

okáért meg nem indúl : megsegíti Isten

tet hajnal felé. * zsoit. 22, 4. sof. 3, 15. 17.

7. A Pogányok * felrohantak, az orszá-

gok megindultak: de mihelyt szót ada,

ottan megcsendesedék a föld.
* Zsolt. 2, 1-5.

8. A Seregeknek Ura velünk vagyon, a

Jákóbnak Istene mi várunk
;

9. Jöjjetek és lássátok meg az Úrnak
cselekedetit, melly nagy pusztaságokat

szerzett a földön

!

10. 0 szállítja le a hadakat mind a

földi:ek határáig ; eltöri * az ívet és el-

rontja a kopját, és a szekereket tzzel

megégeti, ezt mondván

:

* Zsolt. 76, 4. Jós. 11, 8. 9.

11. Sznjetek meg és esmérjétek meg,
hogy én vagyok az Isten; ki felmagasz-

taltatom a pogányok között, és felma-

gasztaltatom az egész földön.

12. A Seregeknek Ura velünk vagyon,

és mi oltalmunk a Jákób Istene.

47. ZSOLTÁR.

Hálaadások az Izráelitáknak az Istennek sok jótétemé-
nyiért.

1. A Koráh * fijai között való Énekl-
mesternek adatott Zsoltár.

* 1 Krón. 25, 1. 26, 1.

2. Minden népek tapsoljatok kezetek-

kel, örvendezzetek az Istennek vígságos

szóval

:

3. Mert az r felséges és rettenetes

nagy Király mind az egész földön.

A:. Ki a mi birodalmunk alá * veti a

népeket, és a Pogányokat a mi lábaink

alá. * Zsolt. 60, 8—11. 2 Krón. 9, 26.

5. Ki elválasztotta * nékünk a ini
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örökségünket Jákóbnak dicsségét, kit

szeretett. * csei. i?, 26. 2 móz. 2, s. 5 móz. 32, 8.

6. Felméne az Isten * nagy örömmel,

az r trombitaszóval.
* Zíiolt. 132, 8. 4 Móz. 10, 35. 2 Sám. 6, 15. 16.

7. Énekeljetek az Istennek, énekelje-

tek: énekeljetek a mi Királyunknak,

énekeljetek

;

8. Mert az Isten mind az egész föld-

nek Királya
;

énekeljetek néki bölcsen !

9. Uralkodik az Isten a Pogányokon ;

az Istenül az ö szentségének * székiben.
* 2 Móz. 25, 20-22.

10. A népeknek * Fejedelmei gyüle-

keztek az Ábrahám Istenének népéhez :

mert Istené a földnek megoltalmazása,

ki igen felmagasztaltatott. * 2 sám. 6, 1.

48. ZSOLTÁR,

A Jerusálembelieirnek hálaadások a megoltalmazásért.

1. A Kóráh íijai között való Énekl-

mesternek adatott dicséretes Ének.

2. Nagy az Úr és igen dicséretes a mi

Istenünknek * városában, az szentsé-

gének hegyén. * z^^it. 132, 13. u.

3. A Sión hegye kies hely, és mind

ez egész földnek öröme, észak felöl való

oldala a nagy * Királynak városa

!

* Máté 5, 35.

4. Isten vagyon az palotáiban, és

esmértetik ers * oltalomnak.
* Zsolt. 44, 6-8.

5. Mert ímé a Királyok * egybegyl-

tek, és egyetembe elmultak mellle.

6. k pedig ezt látván elcsudálkoztak,

megrettentek és hanyathomlok estek.
* 2 Kir. 19, 35-37. Zsolt. 76, 4—7.

7. A reszketés ket ott elfogá, és a

fájdalom mintegy szül asszonyt.

8. A napkeleti széllel elrontod a ten-

gernek hajóit.

9. A miképen hallottuk, a képen lát-

tuk a seregek Urának városában a mi

Istenünknek városában: az Isten meg-

ersíti azt mind örökké.

10. Vártuk, ók Isten, a te irgalmassá-

godat, a te templomodnak közepette !

11. Miképen vagyon, óh Isten, a te ne-

ved: a képen vagyon a te dicséreted

mind e földnek határáig : a te jobbke-

zed teljes * igazsággal. * i móz. is, 25.

10. Örüljön a Sión hegye, és vigad-

janak Júdának leányai a te * ítéletidért.
' * vers 5. 6. Zsolt. 67, 5.

ZSOLTÁR KÖNYVE 47. 48. 49.

13. Környékezzétek meg a Siont, és

kerüljétek meg azt
;
számláljátok meg

annak tornyait

:

14. Nézzétek meg szívetek szerint an-

nak kfalainak ersségit, lássátok meg
az palotáit, hogy hirdessétek az után-

natok való nemzetségnek

:

15. Mert ez az Isten mi * Istenünk

mind örökkön örökké, igazgat minket

mindhalálig! -
* 2 móz. 19, 5. 6.

49. ZSOLTÁR.

A gazdag s testi embereknek veszendségek.

1. A Kóráh * íijai közzl való Énekl-

mesternek engedtetett Zsoltár.
* 1 Krdn. 25, 1. 26, 1..

2. Hallgassátok meg ezt minden né-

pek: vegyétek eszetekbe mindnyájan

íöldnek lakosai:

3. Ti is mind köz embereknek íijai s

mind nemeseknek íijai
;
egyetemben a

gazdag és a szegény.

4. Az én szám szólbölcseséget, és az én

szívemnek elmélkedése értelmet.

5. Hajtom az én fülemet példabeszédre,

éskiielentem* az én mesémethegedben.
* Zsolt. 78, 2. Máté 13, 35.

6. Miért félnék * a veszedelemnek nap-

ján, midn köríílvészen engem az én

nvomorgatóimnak hamisságok ?
^ * Zsolt. 3, 6. 7. 46, 2.

7. Yagynak kik bíznak az * gazdag-

ságokban, és az gazdagságoknak soka-

ságában dicsekednek;* Luk. 12,19. Péid. is, 11.

S. De az attyafiát senki meg nem

válthatja, semmeg*nemadhatjalstennek

az váltságának árrát; * vers 10. zsid.9,27.

9. (Mert az lelkének váltsága drága,

és megsznik mind örökké.)

10. Hogy élne mind örökké, és ne látna

soha * koporsót. * 1 móz. 3, 19.

11. Mert akár His látja, hogy a bölcsek

is
* meghallnak ; és a bolondok az esz-

telenekkel egyetembe elvesznek, és az

gazdagságokat f másnak hagyják.
° ® * Préd. 2, 15. 16. t Zsolt. 39, 7.

12. De mégis az gondoktjok ez

:

hogy az házok örökké, és az lakhe-

lyek nemzetségrl nemzetségre ; és az

nevek a földön * megmaradjon.

13. De e féle ember az tisztességé-

ben f meg nem marad; mert hasonlatos

a barmokhoz, mellyek elvesznek.
*Luk. 12, 19. 20. tJól) 27, 13-23.
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14. Ez 0 életek noha mer bolondság;

mégis az maradékj ok javalják az ö cse-

lekedeteket.

15. Mint a juhok pokolra vettetnek,

a halál * megemészti ket, az f igazak

rajtok jó reggel uralkodnak. Az ö ers-

ségek elvész, és a pokol Uszen az lak-

helyek : * Jöb 24, 19. 20. t Jób 27, 17. Zsolt. 58, 11.

16. De az Isten megszabadítja az én

lelkemet a pokolnak * kezétl, és magá-

hoz vészen engemet.
* Zsolt. 16, 10. 23, 4. 71, 20. 21. 80, 13.

17. Ne félj azért attól, ha ki * meggaz-

dagúl és az házának dicssége meg-

öregbl ;
* Jót 27, 13-23.

18. Mert semmit a halálba * magával

el nem viszen, sem alá nem száll vele az

dicssége ; * 1 Tim. e, 7. jób 27, 17.

19. Mert életében elvette az javait
;

dicsérik tet, hogy magával jól tett.

20. Maga megyén az eleinek nem-

zetségéhez, és soha örökké * nem lát

világosságot. * vers 8. 10. Préd. 2, 16.

21. Az ember, mikor tisztességben

volna, nem vette eszébe magát, annak-

okáért hasonlíttatik * a barmokhoz,

mellyek elvesznek. * zsoit. 32, 9. Préd. 3, 19.

50. ZSOLTÁR.
Tanúság az igaz isteniszolgálatról.

1. Asáfnak engedtetett Zsoltár.

Az Isteneknek * Istene, a Jehova szól,

és hívja a földet napkelettl fogva mind
napnyugotig. *Jós. 22,22.

2. A tökéletes szépségíí * Sionból je-

lenik meg az Isten. * zsoit. 132, 13. u. 110, 2.

3. Elj * a mi Istenünk, és nem hall-

gat: megemészt tííz vagyon eltte, és

környle ers forgószél. *Ésa. 35, 4.

4. Szólította * az egeket onnan felííl, és

a földet, az f népének megítélésére,

ezt mondván : * Ésa. 1, 2. 1 2 móz. 19, 5. 6.

5. Gyjtsétek élmbe az én szenteimet,

kik velem szövetséget * tettek vala az

áldozat által. * 2 móz. 24, 3. 6-8.

6. És az egek kijelentik * az igazsá-

gát : mert az Isten Bíró. *zsoit.89,6.

7. Hallgasd meg, úgymond, én * né-

pem, és szólok! te Izráel, és bizonj^ságot

tészek néked : Istened, te f Istened va-

gyok !
* 5 Móz. 4, 6. 29, 13—15.

f 2 Mz. 19, 5. 20, 2. 2 Sám. 7, 23. 24.

8. Nem az áldozatokért feddzöm te

veled ; mert a te egészen égáldozatid

szüntelen elttem vágynak.

9. Nem kedvellem * a te házadból a

tulkot, és a te aklaidból a bakokat

;

* Ésa. 66, 2—4.

10. Mert * enyim az erdnek minden
vada, a hegyeken való sok ezer barmok.

* Zsolt. 8, 8. 9.

11. En esmérem a hegyeknek minden
repes állatit, és a meznek vadaival én

bírok.

12. Ha megéhezném sem mondanám
meg néked: mert enyim e világnak: ke-

reksége * és annak teljessége !

* 2 Mdz. 19, 5. Z.solt. 24, 1.

13. Avagy eszem é én a bikáknak hú-

sokat, vagy a bakoknak véreket iszom é ?

14. Áldozzál az Istennek* dicsérettel, és

add meg a magasságban lakozó Istennek

a te t fogadásidat. * vers 23. t zsoit. 116, 13. u.

15. Bs hívj engemet segítségül, * a te

nyomorúságodnak idején : Megszabadít-

lak tégedet ; és dicsítesz f engemet.
* Jdb 22, 27. i Zsolt. 18, 1. 2.

16. A hitetlennek pedig ezt mondja az

Isten: Miért hirdeted te az én rendelési-

met: és miértveszed az én szövetségemet

a te szádra ?

17. Te pedig gylölöd a fenyítéket, és

hátad megé veted az * én beszédimet

!

* vers 18—20.

18. Mihelyt lopót látándasz : azonnal

mellé adott magadat és a te társalkodá-

sod a paráznákkal vagyon :

19. A te szádat megnyitod a gonoszra,

és a te nyelved álnokságot szól

:

20. Leülsz, és a te atyádfia ellen szó-

lasz : a te anyádnak fiját is szidalmazod.

21. Mikor te ezeket cselekednéd, mi-

velhogy én hallgatok vala ; azt gondol-

tad, * hogy te hozzád hasonlatos vagyok:

de én megfeddlek téged, és renddel sze-

meid eleibe rakom a te gonoszságidat.
* 5 Móz. 29, 19-20.

22. Vegyétek eszetekbe immár ezt ti,

kik az Istent elfelejtitek : hogy el * ne

ragadjalak, és ne legyen megment.
* Zsolt. 78, 11. Mai. 4, 1.3.

23. A ki dicsérettel áldozik, az * dicsit

engem : a ki az útait jól f vezérli,

megmutatom annak az Isten szabadítá-

sát! * vers 14. 15. t Zsolt. 18,20-27.

51. ZSOLTÁR.

Dávidnak könyörgése.

1. Dávid Zsoltára, az * Éneklmester-
nek engedtetett, * i Krn. 25, 1.

38
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2 Mikor hozzá ment volna Nátán
Próféta * minekutánna Bethsabéval vét-

kezett volna. *2Sám. 12, 1-9.

3. Könyörülj rajtam * én Istenem, a

te irgalmasságod szerint; a te irgal-

masságidnak f sokaságok szerint, töröld

el az én bneimet : * zsoit. 56, 2. 1 2 móz. 20, e.

4. Valóban moss meg engemet az én

álnokságomból, * és az én bnömbl
tisztíts ki engemet : * 2 sám. 11, 4-15.

5. Mert az én vétkeimet * esmérem,

és az én biínöm szüntelen elttem forog

nékem. *2Sám. 11,4. 15. n.

6. Te ellened, csak te ellened * vétkez-

tem, és gonoszságot cselekedtem a te

szemeid eltt; hogy igaznak Ítéltessél a

te t beszédidben, és tiszta légy, mikor

ítélsz. 2 Móz. 20, 13. 14. f Róm. 3, 4. rész 8, 4.

7. ímé én álnokságban * fogantattam,

és az én anyám bnben melegített en-

gemet az ö méhében. * Jó\> h, 4. ján. 3, 6.

8. ímé gyönyörködöl te az igazságban,

melly a vesékben vagyon ; és engemet
kiváltképen * a bölcseségre megtanítot-

tál vala. * Koi. 1, 26.

9. Moss meg engemet * izsóppal, és

megtisztulok; moss meg engemet, és

fejérb lészek a hónál. * 3 móz. i4,6.

10. Engedjed hogy halljak * örörpet és

vígasságot; hogy örvendezzenek az én

tetemim, mellyeket f megrontottál.
* 2 Sátn. 12, 13. f Zsolt. 32, 3. 4.

11. Fordítsd el az én bnöimtl a te

orczádat és minden én álnokságimat

töröld el.

12. Teremts bennem * tiszta szívet óh

Isten, és az ers lelket újítsd meg én

bennem. *jer. 32,39.

13. Ne vess el engem a te orczád ell,

és a te szent Lelkedet ne vedd el én

tlem.
14. Add meg nékem a te idvezítésed-

nek örömét, és az engedelemnek lelkével

ersíts meg engemet.

15. Tanítom a bnösöket a te utaidra,

és a bnösök te hozzád megtérnek.

16. Szabadíts meg engemet a * vértl,

óh Isten, én idvességemnek Istene ! és

az én. nyelvem nagy örömmel hirdeti a

te igazságodat. * 2 sám. n, 15. 17.

17. Uram, az én ajakimat * nyisd meg,
és az én szám hirdeti a te dicséretedet

:

* vers 16. Zsolt. 119, 171

18. Mert nem gyönyörködöl az áldo-

zatban, hogy azt adjak néked, az egé-

szen égáldozatot nem akarod.

19. Az Isten eltt kedves áldozatok, a

töredelmes * lélek, a töredelmes és ke-

serves szívet, h Isten, nem utálod meg !

* Zsolt. 34, 19.

20. Tégy jól a te jóakaratodból a* Si-

onnal ; és építsd meg a f Jérusálem,

kfalait. * Zsolt. 132, 13. u. 1 1 Kir. 9, 15.

21. Akkor kedvesek lésznek eltted az

igazságnak áldozati ; az egészen * ég-
áldozatok, és a háláadásnak áldozati

:

akkor : f a te oltárodon áldoznak néked

tulkokkal. * 3 móz. i, 3-9. 7, s. u. 12.

* IKir. 8, 62. 63. 2 Krön. 7,1.2.

52. ZSOLTÁR.

Dávid Deg ellen pauaszolkodik.

1. Dávidnak tanítása* az Éneklmes-
ternek engedtetett. * i Krón. 25, 1.

2. Midn az Idomeus Dóeg * eljvén,

Saulnak ezt jelentené, mondván : Dávid
az Akhimélek házába ment bé.

* isára. 21,7.22,9. 10.

3. Mit dicsekedel a gonoszban, óh te

magabíró ? Az ers Istennek jóvolta

szüntelen való

!

4. Szólasz meggondolt ártalmakat a

te nyelveddel, melly hasonlatos az * éles

beretvához, óh te álnokságnak mestere

!

* Zsolt 12, 4.

5. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem
a jót és a hazugságot, hogy nem szólni

igazságot.

6. Szeretsz minden ártalmas beszéde-

ket, és az álnok nyelvet

:

7. Az ers Isten is elront tégedet mind
örökké, elragad tégedet, kigyomlál tége-

det a te hajlékodból, és kiszaggat tége-

det az élknek földökbl

;

8. Mellyet az igazak látván, félnek, és

tégedet * csúfolván, ezt mondják:
*Péld.ll,10.

9. ímé ez a férjíiú, ki az Istennek ha-

talmasságában nem bízott ; hanem * bí-

zott az gazdagságának sokaságában,

és az ereje volt az gonoszságában.
* Jer. 49, 4.

10. Énpedigm^í/oZ; az Isten házában,

mind a zöldell * olajfa, bízom az Isten

jóvoltában mind örökkön örökké.
*Péld. 11, 28. Zsolt. 92, 13. 14.

11. Tisztellek tégedet mind örökké;

mert te cselekedted * ezt : Várom a te
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nevedet; mert jó azok eltt, a kikhez te

kegyelmes vagy !
* zsoit. 22, 32. 54, 9.

53. ZSOLTÁR.

Panaszolkodása Dávidnak Saul ellen. Lásd a 14-dik

Zsoltárt is.

1. Az* Éneklmesternek adatott taní-

tásaDávidnak aMahaláthí-a. * i Krón. 25, 1.

2. Ezt mondja a balgatag ember az

szívében :
* Nincsen Isten : Megromlot-

tak, és utálatos hamisságot cselekedtek:

nincsen f ki jót cselekedjék.
* Zsolt, 14, I. fRdm. 3, 12.

3. Az Isten a mennyekbl alá tekintett

az embereknek fijaira * hogy meglátná,

ha volna valaki értelmes, és ki az Istent

megkeresné. * i Mdz. is, 21.

4. Mindnyájan * elhajlottak, és egyen-

lképen megvesztek^ nincsen ki jót csele-

kedjék, nincsen csak egy is. * Róm. 3, 10-13.

5. Avagy nem értelem nélkül valók é a

hamisságnak cselekedi, kik az én népe-

met megeszik, mintha kenyeret ennének;

kik az Istent segítségííl nem hívják?

6. Ott félnek nagy * félelemmel, a hol

nincsen félelem ; mert az Isten elszéleszti

azoknak tetemeket; kik te ellened tábort

járnak ; és te megszégyeníted azokat

;

mert az Isten ket utálatosokká teszi.
* Jób 15, 20. 21.

7. Oh vajha eljne Sionból* Izráelnek

a Szabadító ; minekutánna az Úr visz-

szahozza az népének foglyait, örül a

Jákob és örvendez az Izráel ! * zsoit. 14, 7.

54 ZSOLTÁR.
Könyörög Dávid a megszabadításért.

1. Dávid tanítása, adatott az Énekl-
mesternek a Néginóth?*a.

2. Mikor a Zifeusok eljvén, mondának
Saulnak :

* Nem mi nálunk lappang é

Dávid ? * 1 Sám. 23, 19. 20. 1 Sám. 26, 1.

3. Isten, a te nevedért szabadíts meg
engemet, és a te * hatalmasságodból
ítélj meg engemet ! * i sám. 24, 12. 13. u.

4. Isten, hallgasd meg az én imádsá-

gomat, figyelmezz az én szájam beszé-

dire.

5. Mert az idegenek * feltámadtak én

ellenem, és a kegyetlenek keresik f az

én lelkemet, kik az Istent nem gondol-

ják meg.
* 1 Sára. 21, 11-13. 1 1 Sám. 24, 12. Zsolt. 86, 14.

6. Imé az Isten nékem segítségem, és

az ür rizje az én lelkemnek.
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7. Boszút áll az utánnam * leselked-

kön : a te igazságod által rontsd meg
ket. *1 Sára. 26, 10.

8. Akkor szabadakaratomból * áldozom

néked, tisztelem a te f nevedet Uram :

mert igen jó ! * zsoit. iie, 17. is. t zsoit. 52, 11.

9. Mert minden nyomorúságból meg-
szabadíta* engem, és az én ellenségimen

valóhosszúállást meglátá az én szemem.
* Zsolt. 18,1.

55. ZSOLTÁR.
Dávid a megszabadításért könyörög.

1. Dávidnak tanítása, melly adatott az

Éneklmesternek * a Néginóthm.
» + 1 Krön. 25, 1.

2. Hallgasd meg Isten az én imádsá-

gomat, és ne rejtsd el te magadat az én

könyörgésem ell;

3. Figyelmezzél én reám, és hallgass

meg engemet ; meri sírok az én gondo-

latomban és háborgók.

4. Az ellenségnek szaváért, és a hitet-

lennek nyomorgatásáért : mert hazug-

ságot * költenek én reám , és nagy

dühösséggel ellenkeznek én velem.
* 1 Sám. 24, 10-13. Zsolt. 35, 11.

5. Az én szívem retteg én bennem, és

a halál félelmei körivettek engemet

!

6. A félelem * és rettegés esett én reám,

és körivett engem a reszketés

:

* 2 Sára. 21, 11-13.23, 26. 2 Sám. 15, 14.

7. Mondék : Vajha valaki nékem
szárnyat adna, mint a galambnak ! El-

repülnék és nyugodnám.
8. ímé messze elmennék, és a pusztá-

ban lakoznám.

9. Sietnék kiszabadulni e sebes szélbl,

e forgószélbl.

10. Veszesd el Uram, és oszlasd el az

nyelveket; mert látok bosszúságtételt

és háborgást a városban

:

1 1 . Nappal és éjjel körlvészik a várost,

kik a kfalakon vigyáznak: hamisság

és ártalom vagyon abban :

12. Nyomorúságok t;a^?/íz«/í: abban, és

el nem távoznak az orczájától a ra-

vaszság és álnokság.

13. Mert nem az ellenség illetett en-

gem szidalommal, mert elszenvedném

;

nem az én gylölm emelte fel magát
én ellenem, mert elrejtettem volna ma-
gamat az eltt

:

14. Hanem te én hozzám hasonló ha-

38-^
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landó ember, én * vezérem és én bará-

tom. *2Sám. 15,31. 16,23.

15. Kik eg'yütt gyönyörségesen tanács-

koznak vala : és az Isten házába me-
gyünk vala úgy mint társak.

16. A halál vegye köri ket, elevenen

szálljanak a* koporsóba; mert azoknak

társaságokban gonoszságok vágynak
köztök. * 2 Sám. 17, 23. 4 Mz. 16, 32. 33.

17. Én pedig 2L1 Istenhez kiáltok, és az

Ür * megszabadít engemet.

18. Estve, reggel * és délben imádko-
zom és szólok, mígnem megballgatándja

az én szómat. * 2 sám. 15,25. 26.tDán. e, lo.

19. Megszabadította az én életemet az

ellenem való * hadtól,, helyheztetvén en-

gemet békességben: mert sokan valának

ellenem. * zsoit. i8,i.

20. Meghallja * az ers Isten, és meg-
bünteti ket, mivelhogy mind örökké

megmarad ; kik nem akarnak elváltozni,

és nem félik az Istent : * 2 sám. le, 12.

21. Kezeit felemelte azok ellen, kik

vele békességesek valának : megrontotta
az szövetségét.

22. A vajnál lágyabbak az szájának

beszédei, * de az szívében háborúság
vagyon: lágyabbak az beszédi az olaj-

nál : jóllehet éles f szablyák azok.
* Zsolt. 62, 5. t Zsolt. 57, 5. 59, 8.

23. Vessed az Úrra a te terhedet, és

gondot * visel te rólad ; és nem engedi,

hogy az igaz ember mind örökké hábor-
gattassék. * zsoit. 57, 5. Luk. 12, 22-32. 1 Pét. 5, 7.

24. Te azért. Isten, a veszedelem ver-

mébe taszítod ezeket,: a vérszopók és

álnokok az életeknek * felét is nem élik

meg: én pedig te benned f bízom

!

* Zsolt. 37, 35. 36. Jób 15, 32. 33. f Péld. 10, 27.

56. ZSOLTÁR.

Dávid könyörög a megzzabadításért.

1. Dávidnak Miktám;*a^ az Éneklmes-
ternek adatott a Jónathelem dehokimra

;

mikor ket megragadnák a * Filiszteusok

Gáthban. * i Pám. 21, 11-14.

2. Könyörülj rajtam Isten : mert el

akart engemet nyelni a halandó ember,

és mindennap ellenem hadakozván, en-

gemet nyomorgat.

3. Az én ellenségim minden napon el

akartak engemet nyelni: bizony sokan

hadakoznak * ellenem, óh magasságos
Isten! * 1 Sám. 21, 11-14. 24,2. 3.

^
4. Mindazáltal valamennyiszer féltem ^

én te benned bíztam.

5. Az Istent dicsérem az beszédéért:
az Istenben bízom, * nem félek ; mit
árthatna nékem az ember?

* Zsolt. 118,6. Zsid. 13, 6.

6. Minden napon az én beszédemben
patvart találnak, és ellenem vagyon min-
den gondolatjok ártalomra

;

7. Egybegylnek, elrejtik magokat;
nyomoznak * engemet úgymint kik vár-
ják az én életemwe/í végét.

* 1 Sám. 23,22-24. 24, 3.

8. Az hamisságokért, azt állítják,

megmenekednek; a te haragodban,
óh Isten, a népeket rontsd meg ! á
9. Az én bujdosásimnak számát jól tu-

^

dod
; az én könyhullatásimat a te töm-

ldbe * raktad ! avagy nem tudnád é

azoknak számokat ? * jei. 7, 17.

10. Akkor az én ellenségim hátrafor-

dulnak, a melly napon kiáltándok ; ezt

tudom, hogy az Isten vagyon én velem.
11. Az Istent dicsérem az beszédéért.

Az Urat dicsérem az beszédéért.

12. Az Istenben bízom : semmit nem
félek, mit árhatna nékem az ember ?

13. Én velem Usznek, óh Isten, a néked
tett * fogadásim, megadom néked a f di-

cséreteket
;

* Zsolt.. 22, 26. Zsolt. 66, 13-17. f Zsolt. 18, 1. 2.

14. Mert megszabadítottad az én lelke-

met a * halálból és lábaimat az esettl:

hogy szüntelen járjak eltted. Isten, az

élknek világosságokban. * i sám. 23, 26. 27.

57. ZSOLTÁR.
Itt is szabadulásért könyörög Dávid.

1. Dávidnak Miktám;*a^ az Éneklmes-
ternek adatott az Altashéthre .* midn
Saul eltt * szaladna a barlangba.

* 1 Sám. 22, 1. 24, 1-4.

2. Könyörülj rajtam, oh Isten, könyö-

rülj rajtam ; mert benned bízik az én lel-

kem, és a te szárnyaidnak * árnyékában

vagyon reménységem, míg elmúlnak a

nyomorságok. *zsoit. 36, s. 5mz. 32, 11. 12.

3. Kiáltok a magasságos Istenhez, az

ers Istenhez, ki elvégezi * hozzám való

jakaratját. * Zsoit. i38, 8. 1 sám. 16, 1.13. 23, 17.

4. Elküld a mennybl, és megtart en-

gemet, az engem elnyelnek gyalázatja

ellen, Sélah : elbocsátja Isten az ke-

gyelmességét * és igazságát. * zsoit. 61, 8.

5. Az én lelkem az oroszlánok között
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vagyon, fekszöm a gyujtogatók között;

olly emberek között, kiknek fogok dárda

és nyilak, és kiknek nyelvek * éles szab-

lya. * *Jak. 3, 6. 8.

6. Magasztaltassál fel * az egeknek fe-

lette, óh Isten ! mind az egész földön

legyen a te dics"séged ! * zsoit. los, e. ?.

7. Hálót* csináltak az én járásimnak,

meggörbedett az én lelkem : vermet ás-

tak én elttem ; de ök estek abba.
* Zsolt. 7,16. 9, 16.

8. Kész az én szívem óh Isten! Kész az

én szívem ;
* éneklek azért és dicséretet

mondok. * zsoit. 108,2-7.

9. Serkenj fel én dicsségem : serkenj

fel én énekem és hegedm, jó * reggel

felserkenek. * zsoit. 5, 4.

10. Tisztellek tégedet, én Uram, a né-

pek között, és éneket mondok néked * a

Pogánynépek között ; * z^oit. los, 4.

1 1 . Mert mind az égig felmagasztalta-

tott a te irgalmasságod, és mind a fel-

hkig * a te igazmondásod. *zsoit.36, 6.

12. Magasztaltassál fel az egek lelett,

óh Isten, és mind az egész földön legyen

a te dicsséged !

58. ZSOLTÁR.
Panasza Dávidnak a Saul tanácsosai ellen.

1. Dávidnak Miktámja az *Éneklmes-
ternek adatott az Altashéthre. * 1 Kr(5n.25,i.

2. Avagy bizonnyal igazságot szóltok

é ti, kik egybegyltetek? Avagy igazán

Ítéltek é ti embernek * fijai?
* Zsolt. 82, 2. 3.

3. St inkább a ti szívetekben hamis-

ságot forgattok; e földön a ti kezeitek-

nek hamisságát méritek.

4. Elidegenültek a hitetlenek az any-

nyoknak méMioV fogva, tévelygettek az

annyok méhétl fogva, szólván hazug-

ságot.

5. Az mérgek ollyan, mint a kígyó-

nak mérge, mint a siket áspisnak, melly

az füleit bédugja.

6. Melly nem hallja a bííbájosoknak

szavokat; és a bájolónak, ki bölcsen tud

bájolni.

7. Isten, rontsd el az fogaikat az

szájokban: az oroszlánoknak,* zápfogai-

kat rontsd meg, Uram ! * zsoit. 10, 9. 22, 22.

8. Elolvadnak, mint a víz * széllyel

folynak egymástól
;
megvonták az kéz-

íveket, de elromolnak. * Jób 24, 18. 19.

9. Mint a csiga elolvadván elmúlnak.

és mint az asszonynak idétlen gyermeke,

melly nem látta a napot.

10. Minekeltte megérezzék a ti faze-

kaitok a tövisnek: tüzét, mint a nyers hús,

azonképen a harag, mint 2^ forgószél

veszesse el tet.

11. Örül az igaz * mikor látja a bosz-

szúállást, az lábait mossa a hitetlen-

nek vé.rében. * zsoit. 32, 11 . 49, 15. 16.

12. És ezt mondja az ember: Bizonyára

vagyon az igaznak * jutalma ; kétség

nélkül vagyon ítél Isten e földön.
* Róm. 2,6-11.

59. ZSOLTÁR.
Dávid Istentl szabadulást kér.

1. Dávidnak Miktám/a, az Éneklmes-
ternek adatott az Altashéthre, midn
Saul külde, * hogy az házát köríüvé-

vén tet megölnék. * 1 sám. 19, 11.

2. Szabadíts meg engemet az én ellen-

ségimtTén Istenem; és az ellenem táma-

dóktól ments meg engemet !* 1 sám. 19, 9. 10.

3. Szabadíts meg engemet a hamis-

ságnak cselekeditl, és a vérontó em-
berek ellen tarts meg engemet

;

4. Mert ímé leselkednek az én lelkem

után, egybegyltek ellenem az ersek

;

nem az én hamisságomért, * sem az én

bnömért. Uram !
* 1 sám. 20, 31. 32.

5. Minden hamisságom * nélkül egybe-

gylnek, és magokat készítik : Serkenj

fel én élmbe és ezeket lásd meg.
* Zsolt. 7,4—7.35,23.

6. És te Uram, Seregeknek Istene, Iz-

ráelnek Istene, serkenj fel; hogy büntesd

meg mind e pogányokat : ne könyörülj

mind* azokon, kikhamisságot cselekesz-

nek; Sélah. * Zsolt. 56,8.

7. Estvére én hozzám jnek, ordítnak

mind az ebek, és kerülik a várost.

8. ímé csácsognak az szájokkal, szab-

lya * vagyon az ajakokban: mert azt

mondják : kicsoda hallja ezeket f
* Zsolt. 52,4—6. Zsolt. 57, 5.

9. Te pedig. Uram, neveted * ket, és

megcsúfolod mind e pogánynépeket.

10. Míg az hatalma tart, te reád vi-

gyázok ; mert az Isten nékem váram.

11. Az én kegyelmes Istenem engemet

elvészen ; az Istenmegadj a látnom az én

ellenségim * felöl való kívánságomat.
* Zsolt. 54, 9. 1 Sám. 20, 15.'26, 10. 31, 2.

12. Ne veszesd el ket mindenestl^
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hogy el ne felejtkezzék az én népem

;

hanem a te * hatalmaddal tégyed buj-

dosókká ket, és alázd meg ket Uram,
mi paizsimk ! * zsoit. es, 2.

13. Az ö, szájoknak bne, az ajakok-

nak beszéde, fogattassanak meg az ke-

vélységekben : mert csak átkot és * ha-

zugságot szólnak. * 1 sám. 24, 10.

14. Emészd meg ket * a te búsulá-

sodban ; emészd meg, úgyhogy ne le-

gyenek; és tudják meg, hogy az Isten

uralkodik a Jákób népe között mind a

földnek határáig. * zsoit. se, s.

15. Kik hozzám jnek est ve, ugatnak
mint az ebek, és kerülik a várost.

16. Magokat kénszerítsék eledelt ke-

resni; és mikor meg nem elégíttetnek,

éhen feküdjenek le.

17. Én pedig éneklem a te hatalma-

dat, és minden reggel * éneklem a te

kegyelmességedet ; mert nékem váram
voltál, és oltalmam az én nyomorúsá-
gomnak napján. * zsoit. 5, 4.

18. Az én oltalmam te nálad vagyon,

éneket mondok néked; mert az Isten né-

kem * váram : ö az én kegyelmes Iste-

nem ! * Péld. 18, 10.

60. ZSOLTÁR.
Könyörög az Izrael népe jó állapotjáért.

1. Dávidnak tanitó Miktám^a adatott

SLZ Éneklmesternek a Susánheduthra.

2. Midn harczolna a Mésopotámiai

Sírusokkal, és a Czobai * Sírusokkal

:

holott Joáb megtért, és megvert tizen-

kétezer Edomitákat a Sóvölgyben.
*2Sám. 8, 3. 12. 13.

.3. Isten, elvetettél * vala minket, el-

szélesztettél valaminket; megharagud-
tál vala

;
térj meg mi hozzánk !

* Zsolt. 44, 10. 11. 1 Sám. 31, 1. 2. 7.

4. Megrendítetted vala a földet, kétfelé

választottad vala azt
;
építsd meg annak

romlásit; mert megindult.

5. A te népednek * nehéz dolgokat mu-
tattál vala: itattál vala minket rettegés-

nek borával. * i sám. 31, 1— e.

6. Adtál a tégedet félknek zászlót,

mellyel éljenek az igazságért.

7. Hogy megszabaduljanak a te sze-

relmesid: * tarts meg a te jobbkezeddel,

és hallgass meg engemet ! * zsoit. los, 7.

8. Az Isten szólott az * szentséges

hajlékában; örvendezek, elosztom a Si-

kémitáknak örökségeket, és Sukkóthnak
völgyét elmérem : *zsoit. 108,8—14. 110, 1. 2.

9. Enyim a Gileád, és enyim Manasse;
Efraim az én fejemnek ereje : Júda az

én törvény * rendelm. *i móz. 49,8-10.

10. Moáb az én mosdó * medenc^^ém:
Edomra vetem az én sarumat : te Pa-
lesztina nékem örülj !

* 4M(5z. 24, 17. 18. 2 Sám. 8,2.

11. De kicsoda viszen engemet az ers
városokba? kicsoda vezérel * engemet
Edomig ? * 1 Krón. 18, 13.

12. Avagy nem te * é óh Isten, ki min-
ket megvetettél vala: és nem mégy vala

ki, Isten a mi sereginkkel ? * zsoit. i8, 30.

13. Légy segítségííl nékünk ami nyo-
morúságunk * után ; mert hijábavaló az

emberi segítség. * vers 5. 1 sám. 31, i-e.

14. Te benned bízván * ersen csele-

keszünk, és eltapodjaf a mi ellenségin-

ket. * 2 Sám. 10, 12. 13. t Zsolt. 60, 11. 12.

61. ZSOLTÁR.
Istentl az eltt vett segítséggel ersíti hitit a könyör-

gésben.

1. Dávid Zsoltára^ adatott az Énekl-
mesternek a Néginóth7^6í.

2. Hallgasd meg, óh Isten, * az én ki-

áltásomat
;
figyelmezzél az én könyörgé-

semre. *Zsolt. 5, 2.

3. A föld határáról kiáltok te hozzád

az én szívem keserségében : vígy en-

gem nálamnál magasb ksziklára;

4. Mert lettél nékem reménységem, és

ers torony * az ellenség ellen. *Péid.i8, io.

5. Lakozom a te hajlékodban mind
örökké : folyamodom a te * szárnyaidnak

árnyéka alá ; Sélah. * zsoit. 36, s.

6. Mert te. Isten, meghallgattad az én

kívánságimat: és a te neved tisztelinek

megadtad az * örökségeket. * csei. i, 45.

7. A Király életének esztendeit * sza-

porítsd meg, és az esztendei legyenek

mint sok nemzetségnek esztendei.
* Zsolt. 21,5.

8. Lakozzék mind örökké az * Isten

eltt ; készíts kegyelmességet és f igaz*-

ságot, mellyeh megrizzék tet.
* 2 Sám. 7, 26. f Zsolt. 57, 4. 89, 24. 25.

9. És így éneket* mondok a te neved-

nek mind örökké, és megteljesítem az

én fogadásimat minden napon !

*Zsolt. 21 , 14. t Zsolt. 56, 13. 14.

62. ZSOLTÁR.
Panasza Dávidnak a Saul szolgái ellen.

1. Dávid Zsoltára, az Éneklmesternek
Jédutunnak * adatott. * i Krón. le, 41.
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2. Csak az Istenben nyugoszik az én

lelkem; mert ö tle vagyon az én ''szaba-

dulásom !
* 2 Sára. 8, 14.

3. Csak az én ksziklám és az én sza-

badítóm, az én oltalmazom; azért meg
nem mozdulok felettébb.

4. Meddig gondolkodtok ti mindnyájan

a férjfiú ellen, hogy Ötet megöljétek,

mintegy meghanyatlott falt és megdl-
tetett gyept?
5. Tanácskoznak csak arról, mimódon

tet az méltóságából levessék, gyö-
nyörködnek a hazugságban : szájokkal

??eA;emjót mondának, szívekben gonoszt

mondának : * zsoit. 28, 3.

6. Mindazáltal csak az Istenben nyu-

godjál én lelkem; mert tle vagyon az

én reménységem. * vers 2. 3. zsoit. 125, 1.

7. Csak az én ksziklám, és szabadí-

tóm, én felmagasztalóm ; azért nem
mozdulok meg. * Peid. is, 10.

8. Az Istenben vagyon az én szaba-

dulásom és dicsségem ;
* az én ers

ksziklám, az én oltalmam az Istenben

vagyon ! * zsoit. ei, 4.

9. Bízzatok benne mindenkor ti né-

pek, a ti szíveteket töltsétek ki eltte;

az Isten oltalmunk nékünk.

10. Bizony híjábavalók * az embernek
fijai, és hazugok a Fejedelmeknek fijai;

ha mérserpenybe vettetnek, a sem-
minél mindnyájan alábbvalók.

* Zsolt. 39, 6. 12.

11. Ne bízzatok a kegyetlenségben, és

a ragadozásban, és ne legyetek hijába-

valók! gazdagságokba bvel'kedk,nebíz-
zatok * azokban. * Jót 31, 24. 25. 1 t™. e, 17.

12. Egyszer szólott az Isten, kétszer

hallottam ugyanazónt, hogy a hatalmas-
ság csak az Istené.

13. Es tiéd. Uram, a kegyelmesség

:

bizony te megfizetsz mindennek az

cselekedete * szerint.
* Máté 16, 27. Róm. 2, 6—11.

63. ZSOLTÁR.

Az isteniszolgálatban való megjelenhetést ken Istentl-

1. Dávid Zsoltára, mikor volna a * Júda
pusztájában. * i sám. 22, 5.

2. Én Istenem, én ers Istenem vagy
te, jó-reggel kereslek téged; az én lel-

kem * szomjúhoz téged; kívánt téged az

én testem a puszta szomjúhozó és víz

nélkül való földön ;
* zsoit. 42, 2. 3. 27, 4. 5.

|

3. Hogy a te hatalmasságodat és di-

csségedet látnám, a mint a szent haj-

lékban * szoktalak vala téged látni

;

* Zsolt. 42, 5.

4. (Mert a te * kegyelmességed jobb

az életnél) hogy az én ajakim dicsérje-

nek tégedet. * zsoit. 69, n.

5. És úgy áldanálak téged az én * éle-

temben : és a te nevedben felemelném

az én kezeimet :
* zsoit. ue, 2.

6. Mind a kövérséggel, úgy bételjese-

dik az én lelkem, mikor víg ajakakkal

dicsér téged az én szám.

7. Mikor megemlékezem te rólad az én

ágyamban, és éjjeli vigyázásimban* gon-

dolkodom te felled ;
* zsoit. le, 7.

8. Mert nékem segítség voltál; és a te

szárnyaidnak árnyékában örvendezek

:

9. Az én lelkem tehozzád ragaszkodott,

a te jobbkezed rizett engemet.

10. Azok pedig, a kik veszedelemre ke-

resik az én lelkemet, a földnek * alsó

részére mennek. * 2 móz. s, 19.

11. A szablyának * kezébe esnek, és a

rókáknak lésznek eledeli. * 1 sám. 31, 1. 2.

12. A Király * pedig örvendez az Is-

tenben, és dicsekedik, valaki esküszik

reá : mert bédugattatik a hazugság

szólóknak szájok. *zsoit. 18,1-3.

64. ZSOLTÁR.

Dávid könyörög a szabadulásért.

1. Dávid Zsoltára, az Éneklmesternek
adatott.

2. Hallgasd meg. Isten, az én pana-
szolkodásomban való szómat, az ellen-

ségnek félelmétl mentsd meg az én

lelkemet

!

3. Kejts el engemet a gonosz akarók-

nak tanácsok eltt, a hamisság-cseleke-

dknek gyülekezetek eltt

;

4. Mert megélesítették mint a szablyát

az * nyelveket ; az nyílókat reám
igazították, az keseríí beszédeket.

* Zsolt. 52, 4. 5.

5. Hogy lövöldözzék * titkon az ártat-

lant; nagy hirtelenséggel lövöldözik azt,

és nem félnek. * zsoit. 11, 2.

6. Megersítették magokat a gonosz-
ban, szólnak arról, hogy nékem trt
vessenek és azt mondják: Kicsoda látja

ket?
7. Tudakoznak álnokságokról; mege-

mésztetünk azokkal, a mellyeket nagy
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álnoksággal találtak
; olly mélységes és

elrejtetett annak a férjíiúnak szíve
;

8. De meglövi az Isten ket az nyi-

lával, és nagy hirtelenséggel "^megosto-

roztatnak. * Péld. 6, 15.

9. És az magok nyelvekkel megüt-
köznek magokba : és megrettennek

mindnyájan, a kik azokat látják.

10. És meglátják minden emberek, és

beszélik az Istennek dolgát, és az cse-

lekedetit megértik.

11. Örvendez az igaz * az Úrban, és

bízik benne : és dicsekednek mindnyá-

jan az igaz szivíí emberek. * zsoit. 33, 1.

65. ZSOLTÁR.
Lelki és testi jdkért való isteni dicséret.

1. Dávidnak éneki dicsérete az * Ének-
lmesternek engedtetett. * 1 Krón. 25, 1.

2. Tégedet kell nagy csendeségge

várnunk, tiéd, ób Isten, a * dicsére

Sionban: és néked adják meg a fogadást
* Zsolt. 48, 2. 3

3. Ott megyén te bozzád minden test

ki meghallgatod a könyörgést.

4. A hamisságnak beszédit, mellyek

mi rajtunk ert vetek, és a mi bnein-
ket te tisztítod el.

5. Boldog az, a kit te választasz és

magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a * te

tornáczidban
;
megelégíttetünk a te há-

zadnak javaival, a te templomodnak
szent dolgaival. * zsoit. 84, 5. 11. 12.

6. Rettenetes dolgokat szólasz nékünk
a te igazságodban, óh mi idvességünk-

nek Istene, e földnek minden végeinek

és a messze való tengernek reménysége

!

7. Ki a hegyeket megersíted a te

erddel, ki hatalommal körülvétettél.

8. Mi megenyhíted a tengereknek * zú-

gásokat: és azoknak habjainak zúgáso-

kat : és a népeknek háborgásokat.
* Máté 8, 26.

9. És félnek a te jeleidtl, valakik a

földnek határin lakoznak, és örvendezte-

ted azokat a reggelért és estvéért.

10. Meglátogatod e földet és meg-
öntözöd * azt, bséggel meggazdagítod

azt; az istennek folyóvize teljes vizekkel;

gabonát szerzesz nékik ; mert úgy ren-

delted a földet. * Jób 38, 26. 27.

11. Annak barázdáit * megrészegíted,

megnevesited hantjait, a záporeskkel

meglágyítod azt, annak termését megál-
Jq([^

* Zsolt. 104, 13. 15.

12. Megékesíted az esztendt a te jó-

voltoddal, és a te ösvényid kövérséggel

csepegnek.

13. Csepegnek a pusztának aklaira,

és a halmok * örömmel vétetnek köri.
* Zsolt. 72, 3. 16.

14. Amezk juhokkal * megteljesednek,

és a völgyek gabonával meggazdagulnak,

örvendeznek és éneket mondanak.
* Zsolt. 144, 13. 14.

66. ZSOLTÁR.

Intés az Isten dicsségének dicsérésére.

1. Az Éneklmesternek engedtetett

ének és Zsoltár.

Örvendezzetek az Istennek, földnek min-

den lakosai:

2. Énekeljetek dicsséget az nevének,

dicsítsétek és dicsérjétek tet

!

3. Mondjátokazistennek: Melly csudá-

latosok a te dolgaid : a te hatalmassá-

godnak nagy voltáért, a te ellenségid

hazudnak * néked. * zsoit. is, 45.

4. E földnek minden lakosai imádjanak

tégedet, és énekeljenek néked ; énekel-

jenek a te nevednek.

5. Jertek el, és lássátok az Istennek

dolgait ; csudálatosok * az cselekedetei

az embernek íijaihoz.
* vers 6. Zsolt. 46, 9. 65, 12-14.

6. A tengert * megszáraztja, a folyó-

vizén t száraz lábbal mentek által, ott

örvendeztünk benne.
* 2 Móz. 14, 21. 22. t Jds. 3, 14-17.

7. Uralkodik e világon hatalmasságá-

val ; az szemei a Pogányokat nézik,

hogy a kik engedetlenek, fel ne fuval-

kodjanak magokban : Sélah.

8. Áldjátok népek a mi Istenünket, és

zengjen az dícséretinek szava.

9. Ki megeleveníti a mi lelkünket, és

nem engedi, hogy a mi lábaink eles-

senek
;

10. Mert megkísértgettél minket Isten,

megpróbáltál minket tzzel, mint az

ezüst megpróbáltatik.

11. Bévittél minket a hálóba, megszo-

rítottad a mi derekainkat.

12. A mi fejünkre ültetéd az embere-

ket, tzbe és vizekbe mentünk : mind-

azáltal vittél minket * szép kies helyre

;

* Zsolt. 60, 14.

13. Elmegyek azért a te házadba ál-

dozatokkal, megadom néked az én * fo-

gadásimat, * zsoit. iie, 14. se, 13. 14.
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14. A mellyeket az én ajakim Ígértek,

és mellyrol szólt az én szám az én nyo-

morúságomban.
15. Kövér * kosoknak égöáldozatival

áldozom néked jóillattal eg3/be: áldozom

ökrökkel és bakokkal. * 3 móz. 3, 1-17.

16. Jöjjetek el, halljátok meg, és meg-
beszélem minden istenfélknek, a mely-

lyeket^ cselekedett az én lelkemmel

;

17. 0 hozzá kiálték az én számmal, és

az én nyelvem alatt * felmagasztaltatott;
* Zsolt. 18, 4—7.

18. Ha hamisságra néztem volna az én

szívemben : meg nem * hallgatott volna

az r. * Ján. 9, 31. Jak. 4, 3.

19. De bizonyára meghallgata * az Is-

ten, és az én könyörgésemnek beszédére

figyelmezett. * zsoit. is, 7 . 20-25.

20. Áldott az Isten, * ki nem vetette

meg az én könyörgésemet, és irgalmas-

ságát nem vonta meg tlem !* Zsoit. 18, 50. 51.

67. ZSOLTÁR.

Jövendölés a Pogányok elhívatatásáról.

1. AzÉneklmesternek engedtetett éneki

Dicséret, a Néginótb-a.

2. Az Isten könyörüljön rajtunk és

áldjon meg minket, világosítsa meg mi
hozzánk az * orczáját

;

* Zsolt. 4, 7. 4 Móz. 6, 24—26.

3. Hogy megesmérjék e földön a te

útadat, minden Pogánynépek között a

te szabadításodat.

4. Tisztelnek téged a népek, óh Isten,

tisztelnek téged minden * népek.
* Zsolt. 22, 28.

5. Örvendnek és vígadnak a nemzetsé-

gek ; mert ítéled a népeket * igazságban

;

és a nemzetségeket e földön igazgatod.
* Eóm. 2, 6—11.

6. Tisztelnek téged a népek, óh Isten

tisztelnek téged minden népek !

7. A föld megadta az * gyümölcsét:

megáld minket az Isten, a mi Istenünk.
* Zsolt. 65, 12-14.

8. Megáld minket az Isten és félik tet
a földnek minden határai

!

68. ZSOLTÁR.

A Krisztus gyzedelme és országlása felett való diadalmi
Ének.

1. Dávid éneki Dicsérete, az Énekl-
mesternek engedtetett.

2. Mikor az Isten felkél : az ellen-

ségei elszélednek, és elfutnak az gy-
löli az ö orczája ell. * 4 móz. 10, 35.

3. Mint a füst elszélesztetik
;
azonképen

elszéleszted ket : miképen * elolvad a

viasz a tííz eltt: azonképen elvesznek

a hitetlenek az Isten orczája ell.
* Zsolt. 58, 8. 9

4. De az igazak * örvendeznek és ví-

gadnak az Isten eltt, és örülnek nagy

örömmel. * zsoit. 5, 12. 33, 1.

5. Énekeljetek az Istennek, mondjatok

dicséretet az nevének: magasztaljátok

azt, a ki lakozik kies helyeken, kinek

neve JAH, és örvendjetek eltte.

6. Az árváknak * attyok, és az öszve-

gyeknek rizjök az Isten, ki az szent-

séges helyében 'lakik. * zsoit. ue, 9.

7. Az Isten az egyedül valókat* megsza-

porítja cseléddel, és kihozza hatalmasan

a megkötöztetteket; de az engedetlenek

lakoznak száraz helyen. * 1 sám. 2, 5.

8. Óh Isten, mikor a te néped * eltt

járnál ; mikor a pusztán járnál

:

* 2 Móz. 40, 36-38.

9. A föld reng * vala, az egek is cse-

pegnek vala az Istennek jelen volta mi-

att; a Sinai f hegy is az Istennek, az

Izráel Istenének eltte.
* Zsolt. 114, 4—7. t 2 Móz. 19, 16—18.

10. Bséges est adsz vala óh Isten a

te örökségedre, és az elfáradtat megújí-

tod vala.

11. A te juhaid laknak azon, mellyeket

készítettél jóvoltodból a szííkölködért,

óh Isten

!

12. Az Úr ád vala beszédre való * al-

kalmatosságot; és a dicsér asszonyok-

nak seregek nagy vala, ezt mond-
ván :

13. A seregeknek Királyai elfutottak:

elfutottak, és az. otthonül asszonyok

osztották a nyereséget.
*2Móz. 15, 1-21. Bír. 5, 1-31.

14. Jóllehet a kormos fazekak között

ültetek : mindazáltal lesztek hasonlato-

sok az ezüsttl tündökl galambnak
szárnyához, vagy a mellynek szárnyai

hasonlatosok a sárga aranyhoz.

15. Mikor a mindenható Isten elszé-

leszté a Királyokat azon a földön, ln
akkor fejér mint a Sálmon * havasa.

* Bír. 9, 48.

16. Az Isten hegye, kövér hegy; sok
halmoknak hegye kövér hegy,

17. Mit kevélkedtek ti halmos hegyek ?
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e hegyet * kívánta Isten, hogy lakoznék

azon, az Úr is lakozik azon mind örökké.
* Zsolt. 87, 1. 2. 132, 13. 14.

18. Az Isten szekerei húszezerek, sok

ezer Angyalok ; az r vagyon azokkal,

mint a Sinai hegyen, úgy vagyon az

szent * hajlékában. * 2 m^z. 19, is. 40, 34. 35.

19. FelmiBnvén * a magasságba, fog-

lyoknak sokaságát fogád, ajándékokat

YéYén osztogattál íii embereknek; az en-

gedetlenek is ide jönek lakni. Uram
Isten !

* Eféz. 4, 8. Kol. 2, 14. 15.

20. Áldott legyen az r: mert minden-
nap ajándékoz minket a mi szabadító

ers Istenmú. !

21. Az eros /^íen nékünk szabadító ers
Isten\m\', és az uralkod'ó r szabadít ki

a halálból.

22. Csak az Isten rontja meg az ellen-

séginek * fejeket, az bíínökben szünte-

len járóknak üstökös fejeket. * Zsolt. 110,6.

23. Azt monda vala az r : Básánból
visszahozlak, a tengernek mélységébl
kihozlak.

24. Annakokáért a te lábadat megve-
resíted a vérben, és a te ebeidnek nyel-

veket az ellenségeknek vérekben.

25. Látták a te járásidat, óh Isten, az

én ers /síenemnek járásit, az én Kirá-

lyomnak, ki a szent * helyben vagyon.
* 2 Móz. 25, 17—22.

26. Ell mennek vala az * éneklk,
azután a hegedsök : középben valának

a doboló leányok, ezt mondván

:

27. A Gyülekezetekben áldjátok az Is-

tent, az Urat áldjátok ti Izráel magvá-
ból valók ! * 2Sám. 6,15. 16.

28. Egyfell * vagyon a kis Benjámin, ki

rajtok uralkodik; a JúdánakFejedelmei,

és az gyülekezetek ; a Zebulon Fejedel-

mei és a Nafthali Fejedelmei.
* 2 Sám. 6, 1. 2.

29. Parancsolta a te Istened, hogy ers
lennél : Ersítsd meg Isten azt, a mit

mi közöttünk cselekedtél.

30. A te templomodból Jérusálemért

néked * a Királyok ajándékokat hoznak.
* Zsolt. 72, 10. 2 Krón. 32, 23.

31. Veszesd el a nyilas sereget, a bi-

káknak seregeket, mind a népeknek tul-

kaikkal egybe, kik dicsekednek a sok

darab ezüstökben : veszesd el a Pogá-

nyokat, kik gyönyörködnek a hadako-

zásban.

r32. Eljnek a Fejedelmek* Egyiptom-

ból; Szerecsenország hamar kinyújtja az

ö kezeit az Istenhez. *Ésa. 19, 21. sof. 3, 10.

33. E földnek minden országai * éne-

keljetek az Istennek
;
mondjatok dicsé-

retet az Úrnak. * zsoit. 67, 4-6;:

34. Ki kezdettl fogva az egeknek egein

ül ;
^ ímé onnét szól nagy kemény szóval.

* Zsolt. 115, 3.'CseI. 7, 49.

35. Adjatok dicséretet Istennek, kinek

dicssége az Izráelen, és az hatalma a

felhkben vagyon.

36. Kettenetes vagy Isten a te szent-

séges hajlékidból; az Izráelnek ers Is-

tene, ád ert * és hatalmat e népnek

:

Áldott legyen az Isten. * zsoit. eo, ii. 12. u.

69. ZSOLTÁR.

Jövendölés a Krisztus szenvedésérl a Dávid személye
alatt.

1. Dávid az* Éneklmesternek
engedtetett a Sósannimra. * 1 Krdn. 25, 1

2. Tarts meg engemet, óh Isten; mert

elértek a vizek mind az én * lelkemig.
* Zsolt. 40, 3

3. Béestem mélységes sárba, hol fel

nem állhatok, mélységes vizekre jutot-

tam ; és a víznek habja * elfogott en-

gemet. * Zsolt. 42, 8

4. Elfáradtam a kiáltásban * megszára-

dott az én torkom, elfogyatkoztak f az

én szemeim, várván az én Istenemet:
* Zsolt. 22, 3. t Jdb 17,6.

5. Mert többen vágynak az én fejemnek

haj szállnál, a kik engemet ok * nélkül

gylölnek; ersek, a kik engemet szoron-

gatnak, kik, nékem ellenségim ok nélkül;

a mit én nem ragadoztam el, akkor meg
kel fizetnem. * Ján. 15, 25

6. Óh Isten, te tudod az én balgatagsá-

gomat; és az én bííneim nyilván vágynak

te eltted.

7. Ne szégyenüljenek meg én * érettem

a kik tégedet várnak. Uram, Seregeknek

Ura! ne szégyenüljenek meg én miattam,

a kik tégedet keresnek, Izráelnek Istene

!

* Zsolt. 40, 17.

8. Mert te éretted * terheltetem gya-

lázattal, és a gyalázat béfedezte az én

orczámat. * vers 10.

9. Az én atyámfiai eltt * idegenné let-

tem, és az én anyámnak fijai eltt jöve-

vénnyé ;
* J<5b 19,13-17.

10. Mert a te házadhoz való buzgó sze^

retet * megemészt engemet; és azoknak
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gyalázatjok, f Mk téged gyaláznak, én

reám estek, *zsoit. 119,139. ján. 7,17. fnm. 15,3.

11. Mikor sírva gyötröm böjtöléssel az

én lelkemet; az is gyalázatomra * vagyon

nékem. * z«oit. 102, 5. 9.

12. Mikor az én ruhám helyébe zsákba

öltözöm: nékik akkorpéldabeszéd vagyok.

13. A kik a kapuban ülnek, én rólam

szólnak ; és a lakodalomban én * rólam

énekelnek. * Jób 30, 9.

1 4.Én annakokáért néked így könyörgök

Uram : A te jóvoltod megjelentetésének

ideje vagyon ;
* Isten a te irgalmassá-

godnak sokságában hallgass meg enge-

met, a te szabadításod /e?o? való ígéret-

nek igazságában. * K?a. 49, s.

15. Szabádíts meg engemet a * sárból,

hogy el ne boruljak; hanem inkább sz2l-

badúljak meg az én ellenségimtl, és a

vizeknek örvenyitl. * vers 3. zsoit. is, 17. is.

16. Hogy el ne borítson engemet a

vizeknek habja, és el ne nyeljen engemet

az örvény ; és a veremnek szája ne du-

gattassék bé én reám.

17. Hallgass meg engemet, Uram!
mert jó a te kegyelmességed ! a te ir-

galmasságidnak sokaságok szerint te-

kincs én reám.

18. És ne rejtsd el * orczádat a te

szolgádtól: mert nagy szorongattatásom

vagyon nékem
;
Siess, hallgass meg en-

gemet !
* Zsolt. 102, 3.

19. Légy mellette az én lelkemnek, és

szabadítsd meg * azt: az én ellenségim-

ért szabadíts meg engemet. * zsoit. 22, 12.

20. Te tudod az én* gyalázatomat, az

én szégyenvallásomat és f szidalmamat

:

te eltted vágynak minden én ellensé-

gim. * Zsolt. 35, 21. 41, 6. 9. f Zsolt. 42, 11.

21. A gyalázat az én szívemet mega-
lázta, annyira, hogy megnyomorodtam:
és várom vala ha valaki én velem együtt

bánkódnék, * de senki nem vala ; és ha
valaki megvigasztalna, de nem találók

senkit : * zsoit. 35, 13. 14.

22. St inkább az én eledelem helyébe

mérget adnak vala ; és az én szomjúsá-

gomban engem eczettel * itatnak vala.
* Máté 27, 34.

23. Legyen az 0 asztalok ö * elottök

tr gyanánt: és az ó' jó szerencséjek háló

gyanánt. * Rom. 11, 19.

24. Setétüljenek meg az szemeik,

hogy ne lássanak: és az derekokat té-

gyed * ertlenné mindenkor. *zsoit. 20, 9.
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25. Öncsd ki a te haragodat reájok,

és a te haragodnak búsulása vegye ket
körííl.

26. Legyen az palotájok * puszta, és

az hajlékokban ne legven lakos

;

* Csel. 1^ 20.

27. Mert a kit te megvertél * azt há-

borgatták, és a tled megsebesíttettek-

nek nyavalyái okról f beszélnek.
* Zsolt. 109, 15. 16. t vers 13.

28. Az hamisságokat sokasítsd meg,

és a te igazságodra ne jussanak.

29. Töröltessenek ki az élknek * köny-

vökbl, és az igazak közé ne írattassa-

nak. * Zsolt. 109, 15.

30. Én szegény és nyomorult vagyok:

de a te szabadításod, óh Isten, engemet

felmagasztal

!

31. Dicsérem az Istennek nevét ének-

kel, és tet dicsérettel felmagasztalom.

32. És kedvesb * lészen ez az Úr eltt az

ökörnél és tuloknál, mellynek szarvai és

körmei vágynak. * zsoit. 51, is. 19.

33. Látják ezt a nyomorultak, és ör-

vendeznek :
* a kik keresik az Istent és

él a ti szívetek. * zsoit. 22, 27. zsoit. 70, 5.

34. Mert meghallgatja a szegényeket

az Ür ; és az foglyait nem veti meg^
35. Dicsérjék tet az egek * és a föld;

a tengerek és valami azokban vagyon

;

* Zsolt. 148, 1. Ésa. 49,30.

36. Mert az Isten megtartja a * Siont,

és megépíti a Júdának városit ; és ott

lakoznak, és örökségül bírják azt;
* Zsolt. 51, 20.

37. És az szolgáinak maradékaik
örökségül biqák azt, és a kik szeretik

az nevét, laknak abban.

70. ZSOLTÁE.
E Zsoltár egyez a XL. Zsoltárnak vég^^vel.

1 . Emlékezetre való Zso^íaraDávidnak,
melly engedtetett az * Éneklmesternek,

* 1 Krdn. 25, 1.

2. Isten, * az én szabadításomrajöve/^;

Uram, az én segítségemre siess.
* Zsolt. 71, 12.

3. Szégyenüljenek, és piruljanak meg,
a kik keresik az én életemet ; hátraté-

rüljenek és * gyaláztassanak meg, kik
gyönyörködnek az én nyomorúságom-
ban. * Zsolt. 40, 14. 15.

4. Hátratérüljenek megszégyenülvén
nagy hamarsággal, kik azt mondják én
felölem; * Hehé ! Hehé ! * Zsoit 35, 21. 25.
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5. Örüljenek * és örvendezzenek te ben-

net mindenek, kik keresnek tégedet, és

ezt mondják szüntelen: Magasztaltassék

fel az Isten, kik szeretik a te szabadí-

tásodat. * Zsolt. 33, 1.

6. Én pedig szegény * és nyomorult

vagyok ; Isten siess én hozzám ; én se-

gedelmem és szabadítóm vagy te Uram,

ne késedelmezzél !
* zsoit 4o, is.

71. ZSOLTÁR.

Dávid a szabadulásért könyörög.

Te benned bízom * Uram, ne szégyenül-

jék meg soha. * zsoit. 125, 1.

2. A te igazságod * szerint ments meg
és szabadíts meg engemet : hajtsd hoz-

zám a te füledet, és tarts meg engemet.
* Zsolt. 31, 2. Dán. 9, 16.

3. Légy nékem erös * ksziklám, melly-

hez folyamodjam szüntelen: parancsola-

tot adtál az én megtartásom felöl, mert
én ksziklám és én ersségem vagy.

* Péld. 18, 10.

4. En Istenem, szabadíts meg engemet
a gonosz embernek kezébl ; a hamis-
nak és kegyetlennek kezébl

:

5. Mert te vagy az én várásom. Uram
Isten, én bizadalmam * gyermekségem-
tl fogva ! * Zsolt. 22, 10. 11.

6. Te tled tápláltattam az én anyám-
nak méhétl fogva, az én anyámnak mé-
hébl te vontál ki engemet : te felled

vagyon az én dicséretem szüntelen.

7. Mintegy csudájokká lettem sokak-

nak : de te vagy én ers * bizodalmam.
* Zsolt. 61, 4.

8. Megteljesedik az én szám a te

dicséreteddel, és minden napon a te

dicsségeddel.

9. Ne vess el engemet az én vénségem-
nek idején; mikor elfogy az én erm, ne

hagyj el engemet

;

10. Mert szóltak az én ellenségim én

fellem, és a kik az én életem után lesel-

kednek, együtt* tanácskoznak. *zsoit.64,6.7.

11. Mondván: Az Isten elhagyta tet

!

Kergessétek és fogjátok meg tet; mert
nincsen ki megszabadítaná.

12. Óh Isten ! ne távozzál el tlem ! Én
Istenem, siess az én * segítségemre

;

* Zsolt. 70,2. 4.

13. Szégyenüljenek meg, és fogyatkoz-

zanak el az én életemnek ellenségei ; bo-

rítassanak bé gyalázattal és szégyennel,

a kik nékem gonoszt akarnak.

14. En pedig szüntelen reménylek ; és
I

minden te dicséretedet hirdetem még.
15. Az én szám beszéli a te igazsá-

godat, és mindennap a te szabadításo-

dat, jóllehet annak számát * nem tudom.
* Zsolt. 139, 17.1

16. Bátorsággal járok, az r Istennek

hatalmasságában hízván *
: megemléke-

zem csak a te igazságodról. * zsoit. 3, e. 7.

17. Oh Isten, tanítottál engem az én
gyermekségemtl fogva ; és mind e mai
napig hirdetem a te csudadolgaidat.

18. Annakokáért vénségemig is és az

én megszülésemig, óh Isten, ne hagyj
el engemet, míglen hirdessem a * te

karodat e nemzeségnek, és minden kö-
vetkezend nemzetségnek a te erdet

!

'* * Zsolt. 18, 1-51.

19. A te igazságod. Isten, felmagasz-

taltatott; mert nagyságos dolgokat cse-

lekedtél ; Isten ! kicsoda hozzád hasonló

:

20. Mert minekutánna sok és gonosz

nyomorságokat * kóstoltattál meg én

velem, ismét megelevenítettél engemet?
és a földnek mélységébl f ismét fel-

hoztál engemet.
* Zsolt. 18, 1. 19. 44. f Zsolt. 49, 16. 80, 13.

21. Megsokasítottad az én nagyságo-

mat ; én hozzám fordulván megvigasz-

taltál engemet.

22. Annakokáért én is tisztellek tégedet,

és a te igazságodat éneklszerszámok-

kal, én Istenem ! éneklek néked heged-
vel, óh Izráelnek szent Istene

!

23. Örvendeznek az én ajakaim, mikor

néked éneklek, és az én * lelkem is, mely-

lyet megszabadítottál. * zsoit. 63, e-s.

24. Az én nyelvem is minden napon

hirdeti a te igazságodat : mert megszé-

gyenültek, és gyalázattal illettettek, a

kik nékem gonoszt * akarnak. * vers lo. ii.

72. ZSOLTÁR.

Jövendölés a Krisztus országáról, a Salamom személyé-
nek példázatjában.

1. Salamonnak.

Isten, a te ítélétidet adjad a Király-

nak, és a te igazságodat * a Király

íijának ;
* i K"-- 3, 9.

2. Hogy ítélje a te népedet * igazság-

ban, és a te szegényidet ítéletben.
* 2 Sám. 8, 15. Péld. 31, 8. 9.

3. A hegyek hoznak békességet * a

népnek, és a halmok igazságot.
* 1 Kir. 4, 21. 24. 25. 9, 4-7.
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4. Megítéli a népnek szegényit, és

megszabadítja a szííkölködonek * íijait

;

és megrontja a nyomorgatói.
* lKir.3,16—27.

5. Félnek tégedet, míg a nap és a

hold lesznek, mind örökké.

6. Leszáll mintegy esö a megkaszált

mezre, és mint a föld öntöz záporok.

7. Yirágozik idejében az igaz ; és a

békességnek * sokasága lészen míg a

hold nem lészen. * i Kir. 4, 20-25.

8. És uralkodik egyik tengertl fogva

a másik tengerig, és az Evfrátes folyó-

víztl * fogva a földnek határáig.
* 1 Kir. 4,21. 24.

9. 0 eltte arczal leborúlnak, kik a

pusztában vágynak; és az ellenségei a

port * nyalják. * zsoit. is, 44. 45.

10. A tengernek és szigeteknek Kirá-

lyai ajándékot hoznak ; Sébának és * Se-

hébának Királyai ajándékot hoznak.
* 1 Kir. 9, 11. 14. 10, 1. 10. 24. 25. Ésa. 60, 6.

1 1 . Es arczal leborúlnak * eltte min-
den Királyok; minden Pogánynépek
szolgálnak néki. * vers 9.

12. Mert megszabadította a * kiáltó

szííkölködt és a szegényt, a kinek nem
vala segítje. * vers 4.

13. Kedvez a szegénynek és a szköl-
ködnek ; és a szkölködknek életeket

megtartja :

14. A csalárdságtól és erszaktételtl

megszabadítja azoknak lelkeket; és az
vérek drága az szemei eltt.

15. És él és adattatik * néki Sébabeli

arany : és imádkoznak érette minden-
kor és minden napon áldják. * vers 10.

16. Lésznek gabonakévék a földön a

hegyeknek tetején, a képen megindúl
annak gyümölcse mint a Libánus; és vi-

rágoznak a * lakosok, mint a fidnek
fve. * 1 Kir. 4, 20. 25.

17. Lészen az neve mind * örökké,

míg a nap lészen az neve nevekedik,

és megáldatnak benne minden népek,

és magasztalják tet. * 1 Kir. 9, 3-5.

18. Áldott az r Isten, az Izráelnek

Istene, ki * csudadolgokat cselekeszik

egyedül. * zsoit. 40, e. 77, 15. 2 sám. 7, s. 9.

19. És áldott legyen az dicsséges

neve mind örökké; és teljesedjék bé az

dicsségével az * egész föld : Ámen !

Ámen! *Ésa. e, 3.

20. Dávidnak az Isai* íijainakkönyör-

gésinek vége. *2Sám. 23, 1.

73. ZSOLTÁR.

Vigasztalás a hitetleneknek szerencsés állapotjok ellen.

1. Asáf * Zsoltára. * 1 Krón. 25, 1.

Bizony jó Izráelnek az Isten, azoknak

a kik tiszta * szívek. * zsoit. is, 17-26. 27.

2. De a mi én reám néz, csak * nem
meghanyatlottak az én lábaim; és ki-

csiny hijja, hogy az én lábaim el nem
iszamodának. * vers 23.

3. Mikor irigykedném a kevélyekre, és

a gonoszoknakjó szerencséjeket * látnám

.

4. Mert nincsenek a halálnak kötelei-

ben, és az erejek állandó.

5. Az embereknek nyomorúságokban
nincsen részek, és az emberekkel együtt

nem nyomorgattatnak. * Job 21, 7-15.

6. Azokáért mintegy aranyláncz meg-
környékezte ket a kevélység, béborí-

totta ket a kegyetlenség, mintegy ruha.

7. A kövérség miatt kin ülnek az

szemeik, az elméjeknek gondolatját

meggyzik.
8. Kevélyek és szólnak álnokságot;

bosszúságot szólnak nagy * kevélység-

gel. * Zsolt. 31, 19. 94, 3—7.

9. Az égre tátották * szájokat, és az

nyelvek eljárja a földet. * Jót 21, i4. 15.

10. Annakokáért erre fordúl az népe,

mivelhogy teljes pohár víz vagyon ke-

zekben.

11. Hogy ezt mondják: Mimódon tud-

hatná meg ezt az ers Isten f és avagy

vagyon é a magasságban értelem?

12. Imé e gonosz emberek melly nagy
szerencsésen nevelik erejeket e világon !

13. Bizony híjába tartottam én tisztán

az * én szívemet, és híjában mostam ár-

tantlanságban az én kezeimet

;

* Jól) 9, 29—31. Maiak. 8, 14. 15.

14. Mert mindennap nyomorgattatom,

és minden reggel ostoroztatom.

15. Ha azt mondándom: Hlyen módon
szólok: Imé ez a te fijaidnak nemzetsé-

gek : hitetlen lészek.

16. Annakokáért gonodolkodom vala

szorgalmatosan, hogy ezt megtudhat-
nám; de az nehéz dolognak láttatékné-

kem.

17. Mígnem bémenék az ers Istennek

szentséges helyibe, és megértém azok-

nak * végeket. * vers IS. 20. Jót 21, 16-20.

18. Bizony igen síkon helyheztetted

ket ; és ket nyakrafre vetetted.

19. Mimódon pusztultak el egy * szem-
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pillantásban? meg szntek, megemésztet-
tek a rettegéstl. * Job 20, 7-11. zsoit. 37, 2.

20. Mintáz álom, minekutánna felser-

ken az ember: Uram, mikor felserken-

ted ket, az gondolatjokat utálatossá

teszed.

21. De az én szívem háborog vala, és

az én veséimben ösztönöztetem vala.

22. És én balgatag voltam, és értelem

nélkül való : oktalan állat voltam te

eltted.

23. Mindazáltal én mindenkor te * mel-

letted voltam ; mert az én jobbkezemet

tartottad. *vers 2.

24. A te tanácsoddal igazgatsz * en-

gemet, hogy azután a dicsségbe fogadj

bé engemet. * zsoit. 82, s.

25. Kicsoda volna nékem mennyekben
te náladnál * több? és te náladnál egyéb-

ben nem gyönyörködöm e földön.
* Zsolt. 16, 11. .32, 10.

26. Elfogyatkozott az én testem, és az

én szívem; az én szívemnek ksziklája,

és az én örökségem te vagy, óh Isten,

mind örökké

!

27. Mert ímé a kik tled eltávoznak,

elvesznek: elveszted mind azokat a kik

tled elhajolnak.

28. A mi én reám néz. Istenhez közel-

getnem nékem felette * igen jó ; Az Úr
Istenben helyheztetem reménységemet,

hogy hirdessem minden cselekedetit.
*vers 27. Zsolt. 18, 26. 27.

74. ZSOLTÁR.

Az Isten házának pnsztulásáról pan:iszolkodván, Isten

bossznállását kéri.

1 . Tanító * Énske Asáfnak. * i Krm. 25, 1.

Miért vetettél el, óh Isten minket min-

denestl fogva ? és miért füstölög a te

haragod a te mezdnek * juhai ellen.
* Zsolt. 80, 1.

2. Emlékezzél meg a teGyülekeztedrl,

mellyet régen * szerzettél, és mellyet

megváltottál: a te örökségednek részérl

a Sión hegyérl, f mellyen lakozol.
* 2 Sám. 7, 23. 24. f Zsolt. 132, 13. 14.

3. Emeld fel a te lábaidat az örök

pusztul! ásókra : mert az ellenség min-

denneket elpusztított a te szentséges

helyedben.

4. Ordítottak a te ellenségid a te tem-

plomodnak közepette, és ott helyheztet-

ték az jegyeket jelenségííl.

5. Azok közzül mindenik Fembernek,

Ítéltetett, a mint felemeli vala az fej-

széjét erdnek sr fáira.

6. Most is annak faragott * köveit egy-

aránt fejszékkel és prölyökkel rontják.
* 1 Kir. 9, 7. 8,

7. Tüzet vetettek a te szentséges he-

lyeidre, a földre tapodván megfertéz-

tették a te nevednek * hajlékát.
* 1 Kir. 9, 3.

8. Ezt mondották az szívekben: Ves-
sünk zsákmányt bennek, egyetembe
meggyújtották e földön az ers /síeínnek

minden hajlékait.

9. A mi jeleinket nem látjuk; nincsen

immár Próféta, és nincsen mi közöttünk,

a ki * megtudhatná, meddig Usznek a
nyomorúságok. * Sir. 2, 9.

10. Meddig szidalmaz, óh Isten! az el-

lenség ? avagy mind örökké boszúság-

gal illeti é az ellenség a te nevedet ?

11. Miért fordítod el a te kezedet? és

miért nem nyújtod ki a te jobbkezedet

a te kebeledbl ?

12. Mindazáltal az Isten én Királyom,

ki eleitl fogva e földön szabaduláso-

kat * mívelt ; * Bír. 3, 31. 4, 24.

13. Te választottad ketté a * tengert

a te erddel, megrontottad a nagy czet-

halaknak f fejeket a vizekben.
* 2 Móz. 14, 21. 22. f Ezék. 29, 3.

14. Te rontottad meg a Léviátánnak

fejét, és adtad azt eledelül a pusztában

lakozó népnek.

15. Te hasítottad * meg a forrást és a

patakot, te száraztottad meg a f sebes

folyóvizeket.
* 2 Móz. 17, 5. 6. 2 Móz. 20, 21. f Jós. 3, 16. 17.

16. Tiéd a nap ; az éjszaka is tiéd : te

formáltad a világosságot és a * napot.
* 1 Móz. 1, 16—18.

17. Te rendelted a földnek minden

határit : a nyarat * és a telet te for-

máltad. * 1 Móz. 8, 22.

18. Emlékezzél meg errl, hogy az el-

lenség szidalmazta az Urat, és a bolond

nép * bosszantotta a te nevedet.
* 5 Mdz. 32, 21.

19. Ne adjad a fenevadnak a te gerli-

czédnek lelkét: a te szegényidnek gyle-
kezetirl ne felejtkezzél el mindenestl

fogva.

20. Tekints a * szövetségre: mertbétöl-

tek a földnek setét helyei kegyetlenségnek

hajlékival. * 2 móz. 24,8.

21. A ki megrontatott, ne térjen el te
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elled szégyenvallással : a nyomorult

és szkölköd dicsérje a te nevedet.

22. Kelj fel óh Isten és forgasd a te

ügyedet : emlékezzél meg a te * gyalá-

zatodról, mellyel téged minden nap illet

a t bolond. * vers l. t vers 18.

23. Ne felejtkezzél el a * te ellensé-

gidnek f szavokról a te ellened táma-

dóknak háborgásokról, melly szüntelen

nevekedik. * zsoit. 137, 7. t vers 8.

75. ZSOLTÁR.

Fogadást t t^szen Dávid jól regnálásáról.

1. Asáf Zsoltára, az * Éneklmesternek

engedtetett Ének az Altashéthre.
+ 1 Krn. 25, 1.

2. Tisztelünk tégedet, óh Isten, tisz-

telünk, mert a te nevednek közel való

voltát hirdetik a te csudadolgaid.

3. Minekutánna a nékem rendeltetett

Gyülekezetet * mellém vejéndem : én

igazán f ítélek.
* 1 Sám. 16, 1. 13. t Zsolt. 62, 1. 2. 2 Sám. 8, 15.

4. A föld * és annak minden lakosai

megmozdultak : én megersítem annak

OSZlopit: *Jós. 2,9-24.

5. A kérkedékenyéknek azt mondom:
Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak; Ne
emeljetek szarvat.

6. Ne emeljétek magasan a ti szarva-

tokat, ne szóljatok * megkeményedett

nyakkal ;
* zsoit. 31, 19.

7. Mert nem naptámadattól, sem nap-

nyugattól ; sem a pusztától- vagyon a

felmagasztaltatás

;

8. Mert az Isten igazgató * Bíró, ki

egyet f megalász, mást felmagasztal.
* Dán, 5, 21. 1 Sám. 2, 7. f Dán. 2, 21.

9. Mert az Úrnak kezében pohár va-

gyon és zavaros bor, * és teljes itallal,

mellyet abból tölt ki, mellynek a sepr-
jét is t megisszák és ugyan kiszopják a

földön lakozó minden latrok.
* Zsolt. 60, 5. t Job 21, 22—29.

10. Én pedig hirdetem mind örökké,

és éneket mondok a Jákób Istenének.

11. És a gonoszoknak minden szarvai-

kat * lerontom : az igaznak pedig szarvaik

felmagasztaltatnak. * vers 5 zsoit. 101 , 3-8.

76. ZSOLTÁR.
Az Isten kegyelmességét és igazságát hirdeti,

1. Asáf * Zsoltára az Éneklmesternek
a Néginóthra adattatott Ének *i Krn.25,1.

2. Esmértetik az Isten Júdában, Izrá-

elben nagy az neve.
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3. Kinek hajléka vagyon Sálemben, és

lakhelye * Sionban. * zsoit. 1.32, 13. u.

4. Ott eltörte a nyilakat, kézíveket,

paizst, szablyát, és a hadat.
*'

2 Sám. 5, 6. 7. Ésa. 37, 36. Zsolt. 48, 5-8.

5. Ékesb * vagy te és csudálatosb a

kóborlóknak f hegyeinél.
* Zsolt. 48, 3. 4. t Ésa. 33, 1.

6. Megfosztattak az ers szívek; ela-

ludtak, és az ers férjíiak kezeiknek

semmi erejek nem volt.

7. A te hatalmas * beszéded miatt, óh

Jákóbnak Istene, elszenderedett mind a

szekér, mind a ló. * Ésa. 37, 29. 33-35.

8. Te, te, moní^om^ rettenetes vagy: és

kicsoda állhat meg a te orczád * eltt,

mikor megharagszol ? * 5 móz. 4, 24.

9. A mennybl * jelentetted ki a te

ítéletedet ; a föld megrettent, és hall-

gatott. * Ésa. 37,36.

10. Mikor az Isten felkelne az ítéletre,

hogy megszabadítaná a földnek minden
nyomorultit.

11. Az embereknek hévsége tisztel té-

gedet, és azoknak hévségektl, a kik

megmaradnak, azokat köríílveszed.

12. Tégyetek fogadásokat, és adjátok

meg * azokat a ti Uratoknak Istenteknek

;

mindnyájan kik köríílte vágynak ; vi-

gyenek ajándékokat a f Rettenetesnek.
* Zsolt. 50, 14. t vers 8, 13.

13. Ki a Fejedelmeknek lelkeket elvé-

szi és rettenetes a * föld Királyainak.
* Dán. 2, 21.

77. ZSOLTÁR.
A szomorú gondolatokat az Isten csudadolgainak em-

lékezetivei oszlatja el.

1. Asáf Zsoltára az Éneklmesternek
Jédutunnak * engedtetett. * i Krón. i6,4i.

2. Az én szómmal az Istenhez kiál-

tottam ; az én szómmal az Istenhez ki-

áltottam^ * és meghallgata engemet.
* Zsolt. 18, 4. 116, 1. 2.

3. Az én nyomorúságomnak napján * az

Urat megkeresém : az én kezemet éjjel

kiterjesztettem és el nem fáradott ; mi-

kor az én lelkem vigasztalást nem akar-

na bévenni. * zsoit. 50, 15.

4. Megemlékezem az Istenrl, mikor

háborgók: gondolkodom, mikor az én

lelkemnek szomorúsága vagyon

!

5. Az én szemöldökimet megtartóztat-

tad; megháborodtam vala, annyira hogy
nem szólhatnék.

' 6. Gondolkodni kezdék a régi * na-
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pókról, és az elmúlt idnek esztendei-

rl. * Zsolt. 143, 5,

7. Megemlékezem az én énekimrl

;

éjszaka az én szívemben gondolkodom

vala, és az én lelkem tudakozik vala,

mondván :

^8. Avagy mind örökké elvetne é az

Úr? és nem lenne é többé jóakaró ?

9. Avagy elfogyott é mindenestl az

kegyelmessége ? vagy megsznnék é az

igéreti nemzetségrl nemzetségre ?

10. Avagy elfelejtkeznék é a kegyel-

mességrl az ers avagy az ha-

ragjában megtarthatná é irgalmasságit?

11. Azután mondék : Ez az én nya-

valyám; de ezeket elváltoztathatja a

magasságos Istennek jobbkeze.

12. Megemlékezem az Úrnak cseleke-

deteirl; st megemlékezem a te eleitl

fogva való * csudálatos dolgaidról.
* Zsolt. 76, 7.

13. És gondolkodám minden te * cse-

lekedetedrl, és szólok vala a te dol-

gaidról mondván : * vers 16-21.

14. Óh Isten, a te útad szentséges:

kicsoda ollyan * nagy ers Iste% mint

az Isten? * 5 móz. 33, 26.

15. Te, ers Isten, cselekeszel csuda-

dolgokat ; a népeknek megjelentetted

a te hatalmasságodat.

16. Megszabadítottad a te * népedet

hatalmad által ; a Jákóbnak és József-

nek fijait. * 2 Móz. 12, 29-31. 41. 51.

17. Látának a vizek * tégedet, óh

Isten; látának tégedet a vizek, és meg-
félemlének ; a mélységek is megindu-

lának.

18. A vizeket megáraszták a felhk;

megzendülének az egek ; és a te nyilaid

széllyel futkostak.* 2 móz. u, 21. jós. 3,16. 17.

19. A te mennydörgésednek szava az

égben ; a te viliámásid * megvilágosí-

tották e földet; megrendült és megin-

dult a föld. * 2 Móz. 9, 24. 25.

20. A tengeren volt a te * útad, és

a te ösvényed a nagy széles vizeken

;

és a te nyomodat nem esmérték meg.
* 2 Móz. 14, 21. Jós. 3, 16. 17.

21 . A te népedet mint a juhokat hor-

doztad, Mózesnek * és Áronnak kezek

által. * Mik. 6, 4.

78. ZSOLTÁR.
El számlálása Istennek az Izrael ne'péhez val sokféle

jótéteményeinek és ostorinak.

1. Asáf * tanitó Zsoltára. * 1 Krón. 25, i.

Hallgasd én népem az én törvényemet'

hajtsálok a ti füleiteket az én számnak
beszédire.

2. Megnyitom az én számat * bölcs be-

szédek által
;
nagy bséggel szólok a régi

titkos dolgokról. * zsoit. 49, 5. Máté 13, 35.

3. A.mellyeket hallottunk és tudunk
;

és meliyeket a mi atyáink * beszéltek

nékünk. * 5 móz. 4, 9.

4. Nem titkoljuk el * azokat azoknak

fijaitól és maradékitól, beszélvén az Ür-
nak dícséretit, és az erejét, és az

csudadolgait, meliyeket cselekedett.
* Zsolt. 145, 4. 5.

5. Es bizonyságot állatott maga fell
a Jákób nemzete között, és törvényt

adott az Izráelben, meliyeket parancsolt

a mi atyáinknak, * hogy azokat meg-
jelentsék az fiijaiknak ;

* 5 móz. 4, 9.

6. Hogy megtudják azokat az után-

nok valók, és a melly fiak születtetnek,

felkelvén beszéljék azokat az fijaik-

nak

:

7. Hogy az Istenben * vessék az re-

ménységeket, és el ne felejtkezzenek az

ers Istennek dolgairól, hanem az pa-

rancsolatit megtartsák. * 1 móz. is, 17-19.

8. Es ne legyenek ollyanok, mint az

eleik, vakmer * és rugódozó nemzetség:

oUy nemzetség, melly nem készítette el

szívét, és mellynek lelke nem volt az ers
Istenhez tökéletes. * 2 móz. 32,9. csei. 7,51.

9. Az Efraimnak fegyveres fijai, kik

kézívesek valának, hátat adtak * az

ütközetnek napján ;
* zsoit. 140, 3.

10. Nem rizték meg az Istennek szö-

vetségét, és az törvényében nem akar-

tak járni:

11. És elfelejtkezének az dolgairól,

és az csudáiról, meliyeket mutatott

vala nékik.

12. Az attyaik eltt csudadolgokat

cselekedett * Egyiptomnak földében, a

Soán t mezején.*

2

móz. 7, 10. 8, 24. 1 4 mz. 13, 23.

13. A tengert kétfelé * választotta

és általvitte ket, és rakásba állatá a

vizeket. * 2 móz. 14, 21. 22. 15, s.

14. Es hordozta ket nappal * felh

által; és minden éjszaka tííznek világos-

sága által. * 2 Móz. 13, 21. 22.

1 5 . Meghasította a*ksziklákat a pusztá-

ban, és inniok adott nékik, mintegy mély-

séges vizekbl, bségesen. * zsoit. 105, 41,

16. És vizet hozott a ksziklá!j)ól, * és
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azt mívelte, hogy a vizek kij önének,

mint a folyóvizek. * 2 móz. 17, e.

17. Mindazáltal mégis vétkezének

ellene, hogy megharagítanák a magas-

ságos Istent a pusztában. * 2 mz. 17, 7.

18. És * megkísérték az erös Istent

az szívekben, hogy kérnének eledelt

az kívánságok szerint. * 1 Kor. 10, 9.

19. És szólának Isten ellen s mondá-
nak : Avagy készíthet é * az erÖs Isten

asztalt e pusztában ? * 4 móz. 11, 4.

20. ímé a ksziklát * megsujtá, és

vizek jövének ki, és patakok áradának

belle : de vaíyon adhat é kenyeret is ?

avagy készíthet é húst az népének ?
* 2 Móz. 17, 6.

21. Annakokáért * meghallá az Úr, és

megharaguvék, és tííz gerjede fel a Já-

kób ellen és harag gerjede fel az Izráel

ellen ;
* 4 móz. 11, 1. 4.

22. Mert nem bíztak az Istenben, és

nem vetették reménységeket az sza-

badításában :

23. Jóllehet parancsolt vala ott fen a

felhknek, és az égnek kapuit megnyi-

totta yala.

24. És adott vala nékik ^ Mannát éte-

lekre, és mennyei kenyeret adott vala

nékik. * 2 Mdz. 16, 14. 15. Ján. 6, 31.

25. Az Angyalok kenyerét ették, és

eledelt adott vala nékik bséggel.

26. Elhozá a * napkeleti szelet menny-
bl, és elhozá az ereje által a déli-

szelet.^ * 4 Mdz, 11,31.

27. És húst ada nékik mint a port, és

madarakat mint a tenger fövényét.

28. Leszállítván azokat az táborok

közepire, és az sátoraik körül.

29. Evének azért és igen megelégedé-

nek, és az kívánságokat bétölték

:

30. Az kívánságoktól * még el nem
távoztak vala, még az étel az száj ok-

ban vala. * 4 Móz. 11, 33. 1 Kor. 10, 5. 6.

31. Mikor az Isten haragja felgerjede

ellenek, és a kövérek közzííl sokakat

megöle, és az Izráelnek választottit le-

vágá

:

32. Mind ezeknek felette * mégis

vétkezének, és nem hivének az csu-

dadolgainak. * 4 Mdz. 14, 2. 4. 16, 2. 3.

33. Annakokáért megemészté az

napjaikat * hijábavalóságban, és az

esztendeiket félelemben.
* 4 Móz. 14, 11. 21. 23. 29. 27, 65.

34. Mikor ket öli vala; azonnal meg-

60Ö

keresik vala tet, és megtérnek vala, és

jó-reggel megkeresik vala az ers Istent.

35. És megemlékeznek vala, hogy Is-

ten volna az várok, és a magasságos,

ers Isten az szabadítójok.

36. És hízelkedének az * száj okkal,

és az nyelvekkel hazudának néki

;

Ésa. 29, 13. Jer. 12, 2.

37. Az szívek pedig nem vala töké-

letes hozzá, és nem voltak igazak az

szövetségében

:

38.Ö mindazáltal irgalmas és kegyelmes

vala az bíínöknek, és nem veszté el ket,

és * az haragját sokszor f elfordítja vala,

és nem gerjeszti vala fel mindenestl az

búsulását ;
* 4 mz. U, 11-20. fJer. 15,6.

39. Hanem megemlékezék arról, hogy
test * volnának k és oUyanok, mint az

elmúló és meg nem tér szél! * 1 móz. 6,3.

40. Mennyiszer * haragították meg tet
a pusztában? keserséggel illették tet

a pusztában. * 4 móz. u, 22.,

41. És megtértek, és kísértették az

ers Istent, és az Izráel Szentének bi-

zonyos határt vetettek.

42. Nem emlékeztek meg az kezérl,

sem a napról, mellyen megszabadította

ket a nyomorgatótól.

43. Mikor Egyiptomban helyhezteté az
* jeleit: és az csudadolgait a Soán

mezején : * 3 mz. 7, 20. s, 6. 17.

44. És vérré * változtatá az folyó-

vizeiket, és az patakjaikat, hogy ne

ihatnának :
* 2 móz. 7, 20.

45. Bocsátá reájok sokféle * oktalan

állatokat, mellyek megemésztenék ket,

és békákat, mellyek elvesztenék ket.
* 2 Mdz. 8, 6. 17, 24.

46. És a cserebogárnak * adá az

földök gyümölcsét, és az munkájokat

a * sáskának. 2 móz. 10, 13. 14.

47. És az szljöket kesvel * el-

veré, és az íigefáikat villámásokkal

:

* 2 Móz. 9, 23-25.

48. És adta az barmokat kesnek,
és az oktalan állatikat tüzes kövek-

nek :

49. Bocsátá reájok az haragjának

búsulását, felgerjedett haragot és szo-

rongatást; bocsátá rájok gonoszAng3^a-

lokat

:

50. Útat csinált az haragjának és

nem tartotta meg a haláltól az * éle-

teket ; és az oktalan állatokat adá a

döghalál alá: * vers 51.

39
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51. És megöle minden * elsszülöttet

Ég5aptomban, az erejeknek els zsen-

géjét, a Khám maradékimk sitoYÚhm.
* 2 Móz. 12, 29.

52. Es kihozá * mint a juhokat az

népét, és hordozá ket, mint a nyájat,

a pusztában ;
* 2 móz. 12, 37.

53. És kihozá ket, nagy bátorsággal,

hogy ne félnének, és az ellenségeket

elborítá * a tenger. * 2 móz. u, 28.

54. És bévivé ket az szent határába,

a * hegyre, mellyet szerzett az jobb-

kezével. * 2 M(5z. 3, 1—12. 3 Móz. 19, 1-5.

55. És kitizé elölök a pogányokat,

és sorssal * elosztá nékik az örökséget

:

és lakoztatá azoknak hajlékokban az Iz-

ráel nemzetségit. * 4 móz 26, 1-53. jós. 13, 7.

56. És megkísérték s megliaragiták a

magasságos Istent : és az bizonyságit

nem rizék meg

:

57. És elfordulának és hitetlenül * cse-

lekedének, miképen az attyaik; hátra-

fordultak mint a hitvány f kéziv.
* Ésa. 1, 4. t Hós. 7, 16.

58. Haragra indították tet az magas
oltáraik által, és az faragott bálvá-

nyaik által bosszontották tet.

59. Meghal] á az Isten; és felgerjed,

és az Izráelt felette igen megutálá :

60. És elhagyá a Silónak * hajlékát, a

Sátort, mellyet helyheztetett vala az

emberek között : * vers es.

61. És fogságba adá az * erejét, és

az dicsségét az ellenségnek kezébe :

* ISám. 4,10. 11.

62. És fegyver alá rekeszté az népét;

és az öröksége ellen felgerjed.

63. Az ifjait a tz emészté meg, és

az leányai nem tiszteltettek

!

64. Az Papjai* fegyver miatt elhullot-

tak ; és az özvegyei nem sírtak !* i sám. 4,17.

65. És felserken az Úr mintegy álom-
ból, és mint az ers, ki a bor után kiált.

66. És megveré az ellenségit * hátú],

örök szidalmat vete reájok. * 1 sám. .5, 1. 6.

67. Azután megutálá a József sátorát,

és az Efraim nemzetségét nem válasz-

totta
;

68. Hanem választotta a Júda nem-
zetét, a Sión * hegyét, mellyet szeret

;

* Zsolt. 132, 13. 14.

69. És építé az templomát * mintegy

várat: mint a földet, mellyet fundált,

hogy örökké álljon. * 1 Kir. 7, 1-38.

70. És választá * Dávidot az szol- I

gáját, és elvévé tet a juhok aklai-

ból: * 1 Sám. 16,1. 11. 13.

71. A szoptatós * juhok melll voná
el tet, hogy a Jákóbot az népét le-

geltetné és az Izráelt az örökségét.
* 2 Sám. 7, 8.

72. És legeltette azokat az lelkének

tökéletessége * szerint, és az kezeinek

okossága szerint vezérletté. * 2 sám. s, 15.

79. ZSOLTÁR.
A nyomorúsággal megterheltetett Anyaszentegyháznak

p;ina<zolkodása.

1. Zsoltár melly Ásáfnak * engedtetett.
* 2 Krón. 25, 1.

Isten, béjöttek a Pogányok * a te

örökségedbe, megfertéztették a te szent

templomodat, és Jérusálemet rakásra

rontották ;
* 2 Kir. 25, 1—10.

2. A te szolgáidnak holttesteket vetet-

ték eledül az égi madaraknak, és a kiket

te kegyelmesen szeretsz, azoknak teste-

ket a földi vadaknak.

3. Kiontották az véreket, mint a vizet

Jérusálem körííl, és nem volt ki elte-

metné azokat.

4. Lettünk szidalom a mi * szomszéd-

ságinknak, nevetség és csúfolás azoknak,

kik körííltünk vágynak

!

5. Meddig haragszol, Uram, mind
örökké és gerjedez f a te haragod mint

a tz !
* Zsolt. 44, 14. 80, 7. 137, 7.

* Ezek. 25, 3. 6. 8. 26, 2. f Zsolt. 89, 47.

6. Ontsd ki a te haragodat * a po-

gánynépekre, kik tégedet nem esmérnek

:

és az országokra mellyek a te nevedet

segítségül ne hívják ; * Jer. lo, 25.

7. Mert a Jákólbot megették, * és az

hajlékát f elpusztították.
* vers 1. t Zsolt. 14, 4.

8. Ne emlékezzél meg mi ellenünk az

elbbi * hilneinkx'ól : hamar vegyenek

ell minket a te irgalmasságid ; mert

igen megnyomorodtunk ! * Ésa. 64, 9. 10.

9. Légy segítségííl nékünk, mi szabadító

Istenünk, a te nevednek * dicsségéért,

és szabadíts meg minket, és a mi b-
neinknek légy kegyelmes a te neved-

ért. * Ésa. 48, 9. Ezek. 20, 22.

10. Miért mondanák a pogánynépek:

Hol * vagyon az Istenek ? Legyen
nyilván a pogányok eltt, a mi sze-

meink láttára, a te szolgáidnak kiontott

vérekért való bosszúállásod. *zsoit.42, n.

11. Menjen bé te eldbe a foglyoknak
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fohászkodások : a te hatalmasságodnak

nagysága által tartsd meg azokat, kik

halálra rendeltettek,

12. Bs fizess meg a mi szomszédink-

nak * keblekbe hétképen a szidalomért,

mellyel illetek tégedet, Uram

!

* Ésa. 65, 6. 7.

13. Mi pedig * te néped, és te mezd-
nek juhai, te rólad vallást tészünk mind
örökké, és nemzetségrl nemzetségre hir-

detjük a te dicséretedet ! *5móz. 32, 9-13.

80. ZSOLTÁR.

Keserves könyörgés, hogy Isten az ó' nyomorait Anya-
szentegyházával tegyen jól.

1. Asáf Zsoltára, az Éneklmesternek
adatott a Sósannimhedura.

2. Oh IzráelnekPásztora,hallgasdmeg,

ki vezérled Józsefet mint a * juhokat,

ki ülsz a t Kérubimokon, jelentsd meg
magadat ! * zsoit. 74, 1. 1 2 sám. e, 2.

3. Az Efraim, Benjámin és Manasse

eltt mutasd meg hatalmasságodat, és

jöjj el, hogy szabadíts meg minket.

4. Óh Isten, állass helyünkre minket, és

mutasd meg a te orczádat; * és megsza-

badulunk. * Zsolt. 44, 4. 118, 27.

5. Seregeknek Ura Istene, meddig ha-

ragszol a te népednek könyörgése ellen?

6. Megelégíted ket * siralmas kenyér-

rel, és siralmas italt adsz nékik nagy

mértékkel. * zsoit. 102, 10.

7. Adtál minket szidalomra * a mi
szomszédságinknak, és a mi ellenségink

csúfolnak minket. * zsoit. 44, 14. 79, 4. 137, 7.

8. Seregeknek Istene, állas helyünkre

minket, és mutasd meg a te * orczádat :

és megszabadulunk. * zsoit. 44, 4.

9. Egyiptomból szlt * hozál ki, kiü-

.zéd a pogányokat, és azt elplántálád.
* Ésa. 5, 1. 7.

10. Te voltál eltte az útának* Ve-
zére: elplántálád annak gyökereit, és

ellepé a földet. * 2 móz. 13, 21. 22.

11. A hegyeket elfogá annak árnyéka,

és annak vesszei ollyanok mint a magas
czédrusfák.

12. Kiterjeszté az vesszeit mind a

tengerig, * és mind az Eufrátes folyó-

vízig a nÖvésit. * 2 Krón. 9, 26.

13. Miért rontád el annak * gyepííit ?

és miért szaggatják azt mindenek, kik az

úton elmennek. * Ésa. 5, 1—7.

14. Pusztítják azt az erdei kanok, és a

meznek vadai élik azt.

15. Óh Seregeknek Istene! térj meg
kérlek, tekints alá a mennyekbl és lásd

meg, és tekintsd meg * e szlt.
* Ésa. 64, 9—12.

16. És a csemetét, mellyet a te jobb-

kezed plántált, és annak ágát, mellyet

magadnak megersítettél vala,

17. Melly megégett tüz miatt, kivágat-

tatott; * a te orczádnak haragja miatt

elvesznek !
* 2 Kir. 17, 6.

18. Legyen a te kezed a te jobbkezed-

nek férjfián, és az embernek fiján, a kit

magadnak megersítettéi

;

19. És nem távozunk el tled: eleve-

níts meg minket ; és a te nevedet segít-

ségííl hívjuk.

20. Seregeknek Ura Istene, állass he-

lyünkre minket, és mutasd meg a * te

orczádat ; és megszabadulunk ! * vers s.

81. ZSOLTÁR.
A háláadatlanság mennyi gonoszt szerez, és mennyi jók-

tól foszt meg.

1. Asáf * Zsoltára, az Éneklmesternek
adatott a Gittitb-e. * 2 Krdn. 25, 1.

2. Énekeljetek Istennek, a mi erssé-

günknek, vígadjatok a Jákób Istenének!

3. Vegyetek énekl * szerszámokat, és

vegyetek dobot, gyönyörííséges hegedt
és lantot. * 1 Krón. 25, 1.

4. Énekeljetek az újholdnak * Innepén

kürttel, a rendeltetett Innepeken, a mi
Innepinknek napjain ;

* 4 móz. 10, 2-10.

5. Mert végezett dolog ez Izráelben, a

Jákób Istenétl szereztetett rendtartás.

6. Ezt bizonyságúl * adta a József nem-
zetsége között, mikor Égyiptom földe

ellen kijne, holott olly szót hallottam,

mellyet nem tudtam. * 2 móz. 23, 17.

7. Megszabadítottam a * teréhtl a te

válladat, és a te kezeidet a téglacsiná-

lástÓl. *2M(5z. 3, 7-10.

8. A te nyomorúságodban * segítsé-

gül hivál engemet; s megszabadítálak té-

gedet, meghallgatálak tégedet a menny-
dörgésnek rejtekében : megpróbáltalak

téged a versengésnek f vizeinél.
* 2 Móz. 14, 10. t 2 Móz. 17, 7.

9. Hallgasd meg én népem, és szólok

néked : óh Izráel, ha * meghallgatsz en-

gemet ! * 5 M(5z. 32, 29.

10. Ne legyen néked idegen Istened,

és idegen Isten eltt ne hajolj meg

;

^11. En * vagyok a te Urad Istened, ki

Egyiptomnak fölbébl kihoztalak tége-

*39
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det ; szélesítsd el a te szádat, és bétöl-

tÖm azt. *2Móz. 20, 1. 2.

12. De nem hallgatá * az én népem az

én beszédemet, és az Izráel nem engede

nékem ;
* csei. ?, 39-41.

13. Annakokáért hagyám * ket az

szívek gonoszságának, hogy járnának az

tanácsokban. * csei. 7; 42

14. Óh ha az én népem hallgatott * vol-

na engemet, és az Izráel az én útaim-

ban járt volna ;
* Ksa. 48, is. 5 mz. 28, 1-13.

15. Hamar az ellenségeiket megaláz-

tam volna, és az ket nyomorgatók ellen

fordítottam volna az én kezemet

:

16. Az Úrnak ellenségei * hazudtak

volna néki, és az jó szerencséjéknek

ideje lett volna örökké. * zsoit. is, 24. 25.

17. És megelégítettem volna ket ga-

bonának kövéreivei, és a ksziklából

folyó mézzel * töltöttem volna bé ket.
* 5 Mdz. 32, 13.

82. ZSOLTÁR.

Az Istennek panasza a Bírák ellen.

1. Zsoltár, melly Asáfnak engedtetett.

Az Isten áll az ers Istennk gyülekeze-

tiben, és az Istenek * között ítéletet té-

SZen. * vers 6. 5 Móz. 19, 17.

2. Meddig Ítéltek hamisságot, és a

gonoszoknak személyeket meddig * ked-

vellitek ?

3. Tegyetek ítéletet a szegénynek, és

az árvának : a nyomorultat és a sze-

gényt igazítsátok meg. * 5 móz. i, 17.

4. A szegényt és a szkölködt ment-
sétek meg, és a gonoszoknak * kezekbl
szabadítsátok meg. *Péid. 24, 11. 99, 1.

5. Nem tudnak semmit és nem értenek,

a setétségben járnak : a földnek min-

den fundamentomai * megindulnak.
* Zsolt. 75, 4. 99, 1.

6. Én mondottam : Istenek * vagytok,

és a Magasságosnak íijaiti mindnyájan.
* vers 1. Ján. 10, 34.

7. De minden kétség nélkííl mint egy

közember meghaltok, és mint akárki, ti

Fejedelmek, elhullotok.

8. Kelj fel, óh Isten, ítéld meg a föl-

det, mert te bírod mind a pogányokat!

83. ZSOLTÁR.

Könyörgése az Isten népének az ellen.ség ellen.

1. Zsoltári éneke* Asáfnak. * i Krón. 25, 1.

2. Oh Isten* ne hallgass és ne veszte-

gelj, és ne nyugodjál, óh ers Isten!
* Zsolt. 28, 1.

3. Mertímé a * te ellenségid háborga-

nak, és a kik tégedet gylölnek, fejeket

felemelték. * zsoit. 35, 22. 74, 11.

4. A te néped ellen álnok * tanácsot

gondolnak, tanácskoznak a te szárnyad

alatt elrejtettek ellen. * zsoit. 2, 2.

5. És ezt mondották : Jertek el, ve-

szessük el * ezeket, hogy ne legyen

nemzetség, és ne neveztessék többé az

Izráeinek neve :
* 2 Krón. 20, 10.

6. Mert egyenl akarattal tanácsot tar-

tottak, és te ellened szövetséget tettek.

7. Az Edomitáknak és Ismáelitáknak

sátorok, a Moábiták és Hágárenusok,

8. A Gebáliták, Ammoniták és Amá-
lekiták, a Palesztinabeliek a Tírusbe-

liekkel.

9. Az Assúr is társul adta magát hoz-

zájok: segítségül lettek a Lót * íijai-

nak ; Sélah. * 1 móz. 19, 36 -38.

10. Cselekedjél úgy vélek, mint a * Mi-

diánitákkal és Siserával, mind f Jábin-

nal a Kíson patakánál.
* Bír. 6, 33. 34. 7, 19—25. f Bír. 4, 13—24.

11. Kik elvesztek Endornál, és lettek a

földnek * ganéja. * zsoit. 18,43

12. Tegyed keté^ az Fejedelmeiket

oUyanokká, mint * Orebet és mint Zée-

bet : mint Zebát és mint Sálmunát, min-

den fejedelmeiket. * Bír. 7, 25. s, 12.

13. Kik ezt mondották: Bírjuk öröksé-

gül az Istennek hajlékait

!

14. Én Istenem, tegyed ket oUyanokká,

mint a lapta ; és miném a pozdorja a

szél * eltt, * ^soit. 1, 4. 35, 5. 6.

15. Mint a tz megégeti az erdt, és

mint a láng meggyújtja a hegyeket

;

16. A képen kergessed ket a * te

szélvészeddel, és a te forgószeleddel ve-

szesd eszeket nékik. * zsoit. is, 14. 15.

17. Töltsd bé az orczájokat gyalázat-

tal, hogy a te nevedet, Uram, keressék

meg.

18. Szégyenüljenek és háboríttassanak

meg mind örökké
;
piruljanak meg és

vesszenek el

;

19. És tudják meg, hogy te, kinek

neved Jehova, csak * egyedül vagy fel-

séges Isten mind az egész földön !

* 2 Kir. 5, 51.
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84. ZSOLTÁR.

Kívánsága Dávidnak a Jerusálemi istenitiíszteletben való

jelenléteire.

1. Az Éneklmesternek en^ed!íeíeíí Zsol-

tár, a Kóráh * íijaiért, a Gittithre.
* 1 Krdn. 25, 1. 26.

2. Melly igen szerelmetesek a te haj-

lékaid, óh seregeknek Ura

;

3. Az Úrnak pitvaraiba való menetelnek

kívánsága miatt * elfogyatkozik az én

lelkem, az én szívem és testem kíván-

koznak az él ers Istenhez!
* Zsolt. 42, 2. 3. Zsolt. 26, 6. 7.

4. A te oltáridnál, óh seregeknek Ura,

én Királyom és én Istenem, a veréb is

talált házat, és a fecske fészket magá-

nak, mellybe helyheztesse az íijait.

5. Boldogok, a kik lakoznak a te * há-

zadban, és szüntelen téged dicsérnek

!

* Zsolt. 63, 6. 65, 5.

6. Boldog ember az, a kinek te erssége

vagy ; és boldogok^ a kiknek szívekben

vágynak * a te ösvényid.
* Zsolt. 119, 1. Zsolt. 18, 2. 3.

7. Kik általmenvén a víz nélkül való

völgyeken, azokon forrásokat ásnak, még
a kútakat is megtölti az esvíz.

8. Seregenként mennek, mígnem
megláttatnak Isten eltt f Sionban.

" Zsolt. 42, 5. Zsolt. 122, 15. 14

9. Óh seregeknek Ura Istene, hallgasd

meg az én könyörgésimet, hallgasd meg,

óh Jákóbnak Istene

!

10. Te mi * paizsunk, óh Isten, tekints

redm ; és tekintsd meg a te megkent
Királyodnak orczáját; * i mz. is, i.

11. Mert jobb nékem egy nap a te pit-

varidban, hogynem másutt ezer nap ; in-

kább akarnék az én Istenem * házának

küszöbén ülni, hogynem mint lakni a

gonoszoknak hajlékokban ; * zsoit. 63, 6.

12. Mert ollyan mint a nap és a paizs

az Úristen; kegyelmet és dicsségetád
az Úr, nem vonja meg a jót * azoktól,

a kik járnak ártatlanságban

!

* Zsolt. 103, 17. 18. 34, 11. 5 Mdz. 28, 1-13.

13. Oh seregeknek Ura,boldog ember az,

a kinek * benned vagyon bizodalma !

* Zsolt. 34, 9. 125. I.

85. ZSOLTÁR.
Könyörgések a Zsidóknak a szabadulásért.

1 . Az Éneklmesternek adatott Zsoltár

,

a Kóráh * fijaihoz. * i Krón. 25, 1. 26, 1.

2. Jóakarattal voltál, Uram, a te föl-

dedhez ; a Jákób nemzetségébl való

foglyo kat * megszabadítottad

:

* 2 Krón. 36, 22. 23.

3. A te népednek álnokságát megen-
gedted, * elfedezted minden bnöket:

* Zsolt. 32, 1.

4. Elvetted rólok minden * haragodat

:

elfordítottad haragodat, hogy fel ne ger-

jedne. * Ésa. 51, 22. 52, 2—12.

5. Térj meg hozzánk, mi szabadításunk-

nak Istene, és szálljon le ellenünk való

haragod

!

6. Avagy mind örökké haragszol é el-

lenünk? és a te haragodat megtartanád

é nemzetségrl nemzetségre ?

7. Avagy nem * elevenítesz é meg min-

ket ismét, hogy a te néped benned ör-

vendezzen ? * Zsolt. 71, 20.

8. Mutasd meg nékünk, óh Uram, a te

irgalmasságodat ; és a te szabadításo-

dat * adjad nékünk !
* zsoit. 50, 15.

9. Meghallom, mit szól az Úr Isten

;

mert kétség nélkííl békességet szól az

népének, és az jótéteményeinek, hogy

ne térjenek a bolondságra.

10. Kétség nélkül közel vagyon az

szabadítása az tet félkhöz, hogy lakoz-

zék a dicsség a mi földünkön.

11. Az irgalmasság és igazság ellta-

lálják egymást : az igazság és a békes-

ség egymást csókolják.

12. Az igazmondás a földbl csemeté-

zik, és az igazság * mennybl alátekint.
* Ésa. 4,2.3.

13. Az Úr is minden jót ád, hogy a

mi földünk megteremje az * gyümöl-

csét. * Zsolt. 67, 7. Ésa. 4, 4. 5.

14. Az igazság jár eltte, és annak

elmenetele lészen

!

86. ZSOLTÁR.
Dávidnak könyörgése a megszabadításért.

1. Dávid * imádsága. * 2 sám. 23, 1.

Hajtsd le Uram a te füledet, hallgass

meg engemet; mert én nyomorult és

szegény vagyok

!

2. Tartsd meg az én életemet; mert te

szented vagyok ; tartsd meg, én Istenem,

a te benned bízó szolgádat

!

3. Könyörülj rajtam, Uram ; mert te

hozzád kiáltok mindennapon.

4. Vidámítsd meg a te szolgádnak lel-

két ; mert az én lelkemet. Uram, hoz-

zád * emelem fel ; * zsoit. 50, 15.

5. Mert te, Uram jó vagy és kegyel-
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mes, * és sok irgalmansságú azokhoz, a

kik téged segítségül hívnak !

* Zsolt. 103, 17. 18.

6. Figyelmezzél, Uram, az én könyör-

gésemre, és hallgasd meg az én könyör-

gésimnek beszédét.

7. Az én nyomorúságomnak idején se-

gítségül hívlak tégedet ;
* azért hallgass

meg engemet ! * zsoit so, is.

8. Nincsen, Uram, senki az Istenek kö-

zött * oUyan, mint te ; és a te dolgaidhoz

hasonlók f nincsenek.
* Zsolt. 95, 3. t Zsolt. 136, 4.

9. Minden népek a mellyeket terem-

tettél, eljönek, és a te orczádat * imád-

ják Uram, és dicsséget adnak a te

nevednek ; " Maiak. 1,11.

10. Mert nagy vagy te, és csuda dol-

gokat cselekeszel; te vagy Isten egyedül!

11. Mutasd meg * nékem. Uram, a te

útadat, járok a te igazságodban : er-
sítsd meg az én lelkemet a te nevednek

félelmére. * zsoit. 25. 4. 32, s.

12. Tisztellek tégedet, óh Uram én

Istenem, teljes szívem szerint, és di-

csó'item a te nevedet örökké

;

13. Mert a te jóvoltod nagy én rajtam,

és megszabadítottad az én lelkemet a

mélységes * koporsóból.
* Zsolt. 16, 10. 49, 16. 88, 6. 7.

14. Óh Isten, a kevélyek feltámadtak

ellenem, és a hatalmasoknak * serege

keresi az én lelkemet ; és tégedet meg
nem gondoltak ;

* i sám. 24, 12.

15. De te Uram, ers Isten^ irgalmas

és * hajlandó vagy a kegyelemre, ké-

sedelmes a haragra, nagy kegyelmes-

ség és igazságú ; * 2 móz. 34, e. 4 móz. 14, is.

16. Tekints reám, és könyörülj rajtam

;

adjad a te erdet a te szolgádnak, és

szabadítsd meg a te szolgálóleányod-

nak * íiját !
* Zsolt. 116, 16.

17. Esmértesd meg velem, nyilvánvaló

jelbl, a te jóakaratodat, hogy lássák

az én ellenségim, és szégyenüljenek meg,

mikor te. Uram, engemet megsegítén-

desz, és megvigasztalándasz.

87. ZSOLTÁR.

öröme a Zsid népnek az új Templomon.

1. Dicséret, a Kóráh * fijainak ének-

lésekre. * 1 Krón. 25, 1. 26, 1.

Az Istennek * fundálása a szent hegyek

között vagyon * Z8oJt. es, i6— is.
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2. Szereti az r a Siojmak * kapuit,

Jákób minden hajlékinak felette.
* Zsolt. 78, 68. 69. 132, 13. 14.

3. Felette igen tisztességesek azok, a

mellyek te felled * hirdettetnek, óh Is-

tennek városa! * zsoti. 48, 3-9. 76, 4-7.

4 . Egyiptomot * és Babilóniát azok közzé

számlálom, a kik engemet esmérnek;
ímé a Eiliszteusok és Tírusbeliek, a

Szerecsenekkel f egybe, ott születtek

!

* Ésa. 49, 6. 7. Sof. 3, 9. 10. f Csel. 8, 27.

5. És a Sión fell jövendben ezt

mondják; mind ez, mind amaz ott szü-

lettetett ; és a felséges Isten ersíti azt

meg.
^

6. Az Úr béírván megszámlálja a né-

peket, ezt írván : Ez ott született

!

7. Es lesznek ott éneklk és sípolók

:

és minden én forrásim te benned Usznek.

88. ZSOLTÁR.

Könyörgés a kemény kísértetten.

1 . Az Ezráhita * Hémán tanítása. Ének.
||

és Zsoltár, adatott a Kóráh fijai közzl
való Éneklmesternek a Mahaláth le-

h.mnothra. * i Krón. is, 19. 25, 5.

2. Uram, én szabadításomnak Istene,

mind nappal, mind éjjel kiáltok te

eltted

!

3. Menjen te eldbe az én imádságom;
hajtsd le a te füledet az én kiáltásomra;

4. Mert az én lelkem * megteljesedett

nyomorúságokkal, és az én életem a ko-

porsóhoz közelget. * zsoit. 123, 3. 4.

5. Hasonlatossá lettem a koporsóba

szállottakhoz ; hasonlatos vagyok ahoz,

kinek semmi ereje nincsen.

6. A halottak közzé számláltattam, az

emberi társaságtól megfosztatván, mint

a koporsóban feküv megölettettek, kik-

rl többé meg nem emlékezel, kik a te

kezed által vágattattak ki.

7. A legalsó sírba * vetettél engemet,

a sötétségbe, a mélységes helyekre.
Zsolt. 13. 141, 7.

8. Ate haragod reám szállott, és min-

den te habjaiddal * nyomorgattál enge-

met. * Zsolt. 42, 8.

9. Az én esmérimtl megfosztottál

engemet, utálatosságúl adtál ezeknek :

bérekesztettem, annyira hogy meg nem
szabadulhatok.

10. Az én szemem * megsenyvedett a

nyomorúság miatt: mindennap téged
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hívlak segítségül, Uram, te hozzád ter-

jesztem t az én kezeimet

!

* Zsolt. 38, 11. t Zsolt. 143, 6.

11. Avagy a halottakkal cselekeszel é

csuda dolgot? Avagy a halottak támad-

nak é fel, hogy rólad vallást tégyenek?

Sélah.

12. Avagy beszélik é a koporsóban a

te kegyelmességedet, és a te igazságo-

dat * a halálban ? * zsoit. e, e.

13. Avagy megtudhatják é asetétségben

a te csudálatos dolgodat, és a te igaz-

ságodat a feledékenységnek földében ?

14. De én te hozzád kiáltok, Uram, és

minden * reggel az én imádságom hoz-

zád érkezik. * zsoit. 5, 5.

15. Miért vetsz el engemet. Uram, és

miért rejted el orczádat én tlem ?

16. Szegény és holteleven vagyok a

nyomorúság miatt, és a ' te tled reám
hocsdtott rettegéseket hordozván, félek.

17. A te búsulásid * én rajtam által-

mentek, és a te tled reám bocsáttatott

félelmek f megszorítottak engemet.
* Zsolt. 42, 8. t vers 18. 19.

18. Körülvettek engnmet mint a vizek

;

szüntelen körülvesznek engemet egyen-

lképen.

19. Elszakasztottad én tlem az én ba-

rátomat és társamat, és az én esmérim
ollyanok, mint a setétség.

89. ZSOLTÁR.

Panaszok a Zsidóknak az nyomorult állapotjokrdl, az

Isten elöbbeni jdtéteményinek elszámiálásával egybe.

1. Ezráhita * Etán tanítása.
* 1 Kir. 4, 31. 1 Krón 15, 19.

2. Az Úrnak kegyelmességit mind
örökké éneklem : minden nemzetségrl
nemzetségre hirdetem a te igazságodat

az én számmal

;

3. Mert azt mondom, hogy az kegyel-

messége mind örökké megmarad ; és a

mennyekben megersíted a te igazmon-
dásodat, inellyel ezt mondottad

:

4. Szövetséget tettem az én * válasz-

tottammal, és megesküdtem Dávidnak
az én szolgámnak ; * 2 sám. 7, n-ie. 23, 5.

5. Hogy mind örökké megersítem a

te magodat, és nemzetségrl nemzetségre

megépítem a te királyiszékedet.

6. Annakokáért az egek * hirdetik a te

csudálatos dolgodat. Uram ! és a te igaz-

mondásodat a szentek Gyülekezetiben

;

* Zsolt. 19, 2.

7. Mert a felhkben * kicsoda volna ha~

sonlatos az Úrhoz ? Kicsoda hasonlatod

az Úrhoz az erseknek íijai között ?
* 2 Móz. 15, 11. Zsolt. 86, 8.

8. Az ers Isten igen rettenetes a szen-

teknek Gyülekezetiben, és tiszteletes

minden * körülte valóknak felette !

* Dán. 7, 10.

9. Óh Uram
,
seregeknek Istene, kicsoda

ollyan ers r, mint te vagy ? mert a

te igazmondásod * te körülted vagyon.
* ver.s 4, 35.

10. Te uralkodói* a tengernek kevély-

ségén, mikor az habjai felemelkednek

;

te enyhíted meg azokat !
* Jót 9, 8.

11. Az Égyiptombelieket te rontád

meg, mintha fegyverrel verettettek volna

által ; és a te karodnak ereje által a te

ellenségidet elszélesztéd.

12. Tiéid az egek, tiéd a föld * is ; e vi-

lágot minden benne valóval te fundáltad.
* Zsolt. 24, 1. 2. 50, 12.

13. Az északot és a délt * te teremtet-

ted, a Thábor és Hermon hegye a te

nevedrl énekelnek. * Jót 9, 9.

14. Tenéked a te karod hatalmas, ers
a te kezed, felmagasztaltatott a te jobb-

kezed !

15. Az igazság és * Ítélet a te székednek

helye; a kegyelem és a tökéletesség jár

a te orczád eltt. * vers 9. zsoit. 97, 2.

16. Boldog nép az^ a melly tudja az

Úrban való Örömet : Uram ! ezek a te

ábrázatodnak * világosságában bíznak.
* Ésa. 2, 5.

17. A te nevedben * örvendeznek

mindennapon, és a te igazságodban

felmagasztaltatnak ;
* zsoit. 105, 3.

18. Mert az erej éknek ékessége te

vagy; és a te jóakaratod által emeltetik

fel a mi * szarvunk ; * zsoit. 75, 11. 132, 17.

19. Mert az r nékünk * paizsunk és

az Izráelnek Szenté a mi Királyunk.
* Zsolt. 84, 10. 12.

20. Akkor megszólítád látásban a te

szentedet, és ezt mondád :
* Segítséget

rendeltem az ers ellen, felmagabztaltam

azt, a kit a község f közzííl választottam.
* 2 Sám. 3, 18. t Zsolt. 78,'70. 71. 2 Sám. 7, 8. 9.

21. Találtam Dávidot * az én szolgá-

mat, az én szent olajommal kentem meg
tet, * 1 Sám. 13, 14.

22. Kivel az én kezem állandó lészen,

és az én karom megersíti tet.

23. Nem nyomják el ket az reá jöv



ZSOLTÁR KÖNYVE 89. 90.616

ellenségei, a gonosz ember is nem nyo-

morgatja azt

;

24. Mert megrontom * eltte az

nyomorgatóit, és az gylölit megve-
rem. Zsolt. 18,1-51.

25. És az én igazságom, * és kegyel-

mességem lészen vele : és az én

nevemben emeltetik fel f az szarva.
* Zsolt. 61, 8. f Zsolt. 132, 17. 18.

26. Mert vetem az Ö kezét a * tengerre,

és a folyóvizekre az jobbkezét.
* Zsolt 72, 8. 2 Sám. 8, 12-15. 10, 19.

27. Ö nékem azt mondja : Én atyám
vagy te, én ei'ös Istenem, * és én szaba-

dításomnak ksziklája. * zsoit. 18,2.

28. Én is* elsszülöttemmé tészemtet,

és minden földi Királyoknál f feljebb

valóvá. * Zsolt. 2, 7. t2 Sám. 8, 12. 10, 19.

29. Mind örökké megtartom néki az én

irgalmasságomat, és az én * szövetségem

vele ers lészen. * 2 sám. 7, le. 23, 5.

30. És az magvát * örökkévalóvá

tészem, és az királyiszékit mint az

egeknek napjait. * 2 sám. 7, 12-16.

31. Ha az fijai elhagyándják az én

törvényemet, és az én ítéletimben nem
járnak

:

32. Ha az én rendelésimet megszegik,

és az én parancsolatimat meg nem rizik

:

33. Meglátogatom * vesszvel az b-
nöket, és vereségekkel az álnokságokat.

* 2 Sám. 7, 14. 15.

34. De az én irgalmasságomat el nem
veszem tle, és az én igazmondásomat
el nem változtatom.

35. Nem rontom meg az én szövetsé-

gemet, és a mi kijött az én számból, el

nem * változtatom. * vers 4. 9.

36. Egyszer megesküdtem * az én

szentségemre: Dávidnak tett igéretemet

nem változtatom el. * vers 4. zsici. 9, 13. 17.

37. Az magva mind örökké * megma-
rad, és az királyiszéki mint a nap én

elttem, * 2 Sám. 7, le. Luk. ], 32. 33.

38. És mint a bold megmarad mind
örökké; és mint az egekben való töké-

letes bizonyságok.

39. De te elvetetted * tet és megutál-
tad, és megharagudtál a te megkent
Királyod ellen. * 1 Kir. 9, 2. 4-9.

40. Felbontottad * a te szolgáddal tett

szövetséget, á földre vetvén meggyaláz-
tad az koronáját. * 2 Kir. 21, 11—le. 25, s-ii.

.
41. Elrontottad minden kfalait, az

ersségeit a földre hánytad

:

42. Minden útonjárók zsákmányt ve-

tettek ö benne ; az szomszédjai eltt

gyalázatos !

43. Felmagasztaltad az ellenséginek

jobbkezeket, és megvidámítottad minden
gonoszakaróit.

44. Az fegyverének élit kivontad, és

minden bátorságát elvetted a hadban.

45. Eltörlötted az fényességét, és az,

királyiszékit a földre lerontottad.

46. Az ifjúságának napjait megrövi-

dítetted, béborítottad tet gyalázattal

!

47. Meddig Uram ? elrejted magadat
mi tlünk örökké ? és meddig * ég a te

haragod mint a tz ? * zsoit 79, 5. zsoit. 77, 8.

48. Emlékezzél meg rólam, melly rö-

vid * élet vagyok, miért teremtetted

volna hijába az embernek minden íijait?

*Zselt. 90, 9. 10.

49. Kicsoda az élk közzl, a ki meg
nem * halna? kicsoda szabadíthatja meg
magát a koporsótól ? * zsid. 9, 27. zsoit. 49, 11.

50. Hol vágynak a te elbbi irgalmas-

ságid, óh Uram, mellyeket * esküvéssel

fogadtál vala Dávidnak, a te tökéletes-

ségedben ? * vers 4. 36.

51. Emlékezzél meg. Uram, a te szol-

gáidnak gyaláz atj okról; hogy sok népek-

nek minden gyalázatjokat hordoztam az

én kebelemben.

52. Mellyékkel illették a te ellenségid,

Uram : és mellyékkel illették a te meg-
kent Királyodnak jövetelét.

53. Áldott legyen az Úr mind örökké,

Amen ! Ámen

!

90. ZSOLTÁR.
Tanúság e mulandó élet meggondolásáról.

1 . Mózesnek az Isten * emberének imád-

sága. * 5 Mdz. 33, 1.

Uram, te nékünk hajlékunk voltál min-

den idben.
2. Minekeltte a hegyek * lennének,

és formáltatnék a föld, és e világ : örök-

tl fogva mind örökké f te vagy ers
Isten ! * Péld. 8, 24-29. f Zsolt. 93, 2.

3. Ki az embert semmivé tészed, és ezt

mondod : Térjetek a földbe * emberek-

nek fijai !
* 1 Móz. 3, 19.

4. Mert ezer esztend te eltted mint

a * tegnapi nap, melly elmúlt, és az éj-

szakának negyedrésze. * 2 Pét. 2, s.

5. Elragadod ket mintegy árvízzel:

ollyanok mint az álom reggel ; mint * a

f, melly hirtelen megszárad

;
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6. Melly reggel virágzik és estvére el- i

változik, kivágattatik és megszárad. I

* Jak. 1, 10. Ésa. 40, 6. 7.

7. Azért megemésztetünk a teharagod

miatt, és a te búsulásod miatt megrom-

lunk ;

8. Mert a mi álnokságinkat * eldbe

vetetted, és a mi titkos hünemkidi a te

orczádnak világa eleibe

;

* 4 Móz. 14, 11. 21-23. 29.

9. Annakokáért minden mi napjaink

elmúlnak a te haragod miatt, megemészt-

jük a mi * esztendeinket mint a beszé-

det. * Zsolt. 89, 48.

10. A mi esztendeinknek napjai hetven

esztend, vagy mennél feljebb, nyolczvan

esztend ; és azoknak szinte a java is

nyomorúság és fáradság, melly mikor

hirtelen * elmúlik ; elrepülünk. * vers 5. e.

11. Ki tudhatja a te haragodnak

erejét, és a te félelmed szerint a te ha-

ragodat ?

12. Taníts meg minket, hogy tudhassuk

meg a mi napjainknak számát
;

hogy

.járhassunk bölcs szívvel.

13. Térj hozzánk, Uram, meddig lészen

a te haragod ? és légy kegyelmes a te

szolgáidhoz.

14. Tölts bé minket a te jóvoltoddal

minden reggel; hogy énekeljünk és ví-

gadjunk minden mi idnkben.

15. Vidámíts meg minket a mi
nyomorúságinknak napjai után ; és az

esztendk után : mellyékben láttunk go-

noszt !

16. Láttassék meg a te szolgáidban a

te dolgod, és a te dicsséged* azoknak

íijaiban. * 4 móz. u, 24. 31.

17. És legyen a mi Urunknak Istenünk-

nek szépsége mi rajtunk: és a mi ke-

zeinknek cselekedetit ersísd meg mi
bennünk; a mi kezeinknek, mondom,
cselekedetit ersítsd meg !

91. ZSOLTÁR.

A híveknek bátorságok és vígasztaltatások minden vesze-
delemben.

A ki lakozik a felséges /^fennek rejte-

kében, a mindenható /síennek árnyéká-

ban nyugoszik.

2. Azt mondom azért én az Úrnak : Én
oltalmam vagy és én ersségem, én Is-

tenem ; ö benne bízom !

3. Mert szabadít meg téged a mada-

617

rásznak *tribl, és a veszedelmes dög^
ti ;

* Zsolt. 124, 7.

4. Az szárnyaival * fedez bé tégedet,

és az szárnyai alatt lészen oltalmad
;

dárda és paizs az igaz Ígérete.
* Zsolt. 57, 2. 5 Móz. 32, 11. 12.

5. Ne félj az éjjeli * rettegéstl, és a

nappal repül nyíltól. * Job 5, 19-21.

6. Az éjszaka kegyetlenked dögtl, és

a délben pusztító * döghaláltól.
* 1 Kro'n. 21, 15.

7. Ha elesnek mellled ezerén, ésjobb-

kezed fell tízezerén : mindazáltal te

hozzád nem közelget.

8. Csak a te szemeiddel nézed, és a

hitetleneknek büntetéseket meglátod

!

9. Mivelhogy te. Uram, én oltalmam
vagy; és a felséges Istent választottad

hajlékodnak

:

10. Nem illet téged a * veszedelem és

az ostor nem közelget a te hajlékodhoz

;

* Zsolt. 121, 6-8.

11. Mert az Angyalinak parancsolt te

felled : hogy rizzenek * tégedet min-
den útaidban. * zsoit. 34, s. zsid. 1, 14. Máté 4, e.

12. Az kezekben hordoznak tégedet,

hogy * meg ne üssed lábadat a kbe.
* Luk. 4, 9—12.

13. Az oroszlánon és az áspis kígyón

jársz : megtapodod * az oroszlán köly-

köt és a sárkányt. * Job 5, 22.

14. Ezt mondja az Isten : Mivelhogy
ez engemet szeret : megszabadítom tet,

felmagasztalom tet ; mert ^ esméri az

én nevemet !
* zsoit. 9,11.

15. Segítségííl hívott engemet ;
* meg-

hallgatom tet, vele vagyokháborúságá-

ban, megmentem tet ; és megdicsítem
tet. * Zsolt. 50, Í5.

16. Hosszú napokkal * bétöltöm tet,

és megmutatom néki az én szabadításo-

mat !
* Zsolt. 34, 13. 14.

92. ZSOLTÁR.
Hálaadás az Istennek gondviselésérl.

1. Dicséret a Szombatnapi éneklésre.

2. Jó dolog * az Urat tisztelni, és a

te nevednek éneket mondani, óh felséges

Isten ! * Zsolt. 91, 14. 147, 1.

3. Hirdetni minden reggel * a te ke-

gyelmességedet, és a te igazmondásodat

minden éjjel, * zsoit. 59, n.

4. Tízhúrú hegedíível, lanttal, énekkel

és hegedvel

;

5. Mert megvidámítottál engemet,
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Uram, a te cselekedeteddel ; a te ke-

zeidnek cselekedetiben örvendezek.

6. Melly nagyok, Uram,a*tje cselekede-

tid? igen mélységesek f a te gondola-

tid ? * Zsolt. 8, 2. 104, 24. f Zsolt. 139, 6.

7. A balgatag ember nem veszi azt

eszébe, és a bolond nem érti ezt:

8. Hogy mikor virágoznak a gonoszok

mint a füvek, és virágoznak minden ha-

misság cselekedk : elvesznek * örökké.
* Zsolt. 37, 2. 9. 10. Zsolt. 73, 4. 18—20.

9. De te vagy felséges Isten mind örökké.

Uram

!

1 0 . Mert ímé a te ellenségid
,
Uram, mert

ímé a te ellenségid * elvesznek: és elszé-

lednek minden hamisság cselekedk:
* Zsolt. 5, 5—7.

11. Es felemeled az én * szarvamat

mint az unikornisnak, mivelhogy meg-
kenettetem t szép zöldell olajjal.

* Zsolt. 18, 3. t 1 Sám. 16, 13.

12. És meglátja * az én szemem az én

ellenem támadott ellenségimm a te íté-

letedet, és a gonoszok fell meghallják

az én füleim, a mellyeket akarok.
* Zsolt. 54, 9. 59, 10.

13. Az igaz virágozik mint a pálmafa

:

és megn, mint a * Libánusnak czédrusa.
* Hós. 14, 6.

14. Az r házának plántál a mi Iste-

nünknek pitvariban * virágoznak.
* Zsolt. 52, 10.

15. Vénségekben is gyümölcsöznek,

kövérek és zöldellk lésznek.

16. Hogy hirdessék az Urat az én k-
sziklámat igaznak* lenni, és hogy nincsen

semmi hamisság Ö benne. *zsoit.89,9.

93. ZSOLTÁR.
Vigasztalás a kegyetlen Urak ellen.

1. Uralkodik * az Úr, dicsséget öltö-

zöttfel: azr nagy hatalmas ert öltö-

zött fel : felövedezte magát; a föld is

tle ersíttetett meg, hogy meg ne in-

duljon. * Zsolt. 96, 10. 97,13.

2. Állandó a te széked öröktl fogva,

öröktl * fogva vagy te ! *zsoit. 90, 2. 102, 13.

3. A folyóvizek, ram, a * folyóvizek

zúgnak ; a folyóvizek felemelik az hab-

jokat : .
* Zsolt. 46, 4. 5.

4. De a sok vizeknek zúgásoknál, a

tengernek ers habjainál, * ersebb a

magasságban lakozó r. * zsoit. 89, 10.

5. A te bizonyságtételid * igen ersek
;

a te házadnak kívánatos szentsége.

Uram, sok ideig megmarad

!

* Esa. 54, 10. Luk. 16, 17.

94. ZSOLTÁR.

Könyörgés és vigasztalás a kegyetlenek ellen.

1. Uram * bosszúállásának ers Istene!

bosszúálló ers Isten^ jelenjél meg!
* 5 Móz. 32, 35.

2. Magasztaltassál fel földnek * Bírája,

fizess meg a kevélyeknek !
* i móz. is, 25.

3. Meddig a hitetlenek, óh Uram, med-
dig örvendeznek a hitetlenek ?

4. Vakmerképen csácsognak, kemé-
nyenszólnak: * kérkednek ahamisságnak
minden cselekedi. * zsoit. 31, 19.

5. A te népedet. Uram, rontják és a te

örökségedet nyomorgatják

:

6. Az özvegyet és jövevényt * megölik,

az árvákat is megölik. * Job 22, 9. 31, 21. 22.

7. És azt mondják : nem látja az r
és a Jákóbnak Istene * nem tudja !

* Zsolt. 10, 11. 13.

8. Vegyétek eszetekbe magatokat, kik

a község között * bolondok vagytok : és

ti balgatagok, mikor tértek eszetekre ?
* vers 3. 7. Zsolt. 53, 2.

9. A ki a fület * plántálta, avagy nem
hall é ? és a ki a szemet teremtette,

nem lát é ? * 2 Mdz. 4, 11.

10. A ki a pogányokat megfeddi, avagy

nem fedd é meg titeket ? és a ki az em-
bereket tudományra ^ tanítja , 7iem

tudna é?^ * zsoit. 33, 15.

11. Azr tudja az embereknek gondo-

latjokat *hogy hijábavalók. * i Kor. 3,20.

12. Boldog az ember, a kit te * oktatsz,

Uram, és a kit te törvényedre megtaní-

tasz ;
* Zsid. 12,6-8.

13. Hogy nyugalmat adj annak a ve-

szedelem napján, mikor az istentelennek

vermet ásnak.

14. Bizony nem veti el azr az né-

pét, * és el nem hagyja az örökségét

;

* Ésa. 54, 10. -

15. Mert még az ítélet megtér az igaz-

ságra : és utánna mennek minden igaz

szív emberek.

16. Kicsoda* támadott fel én érettem a

gonoszúl cselekedk ellen ? Kicsoda állott

én mellém a hamisság cselekedk ellen ?
* Zsolt. 27, 10.

17. Ha azr segítségül nem volt volna

nékem : az én lelkem mostan csendesség-

ben lakoznék.
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18. Mikor azt mondottam: Az én
j

lábam * eliszamodott ; a te jóvoltod,

Uram, megersített engemet ! * zsoit. 73, 2.

19. És az én bennem való sok gondol-

kodásimban, a te vígasztalásid * meg-
vidámították az én lelkemet.

* Zsolt. 73,-21.23.

20. Avagy vagyon é te hozzád valami

közi a * hamisság székinek, melly nyo-

morúságot szerez a törvény színe alatt ?
* Zsolt. 5, 5-7.

21. Seregenként gylnek az igaznak

lelke ellen ; és az ártatlannak vérét kár-

hoztatják.

22. És ln nékem az Úr kváram, és

az én Istenem oltalomnak ksziklája

;

23. Mert megfizetinékik az álnokságo-

kat, és az gonoszságok * elveszti ket
;

elveszti ket a mi Urunk Istenünk.
* Zsolt. 7, 16. 17.

95. ZSOLTÁR.
Dávid az istenitiszteletre és szolgálatra inti az Anya-

szentegyházat.

1. Jöjjetek el, örvendezzünk * az Úr-
nak : vígadjunk a mi szabadításunk

ksziklájának ! * zsoit. 33, 1.

2. Menjünk eleibe háláadással, énekel-

jünk néki dicséreteket

!

3. Mert az ers Isten nagyúr, és nagy
Király minden * Isteneknek felette

:

* Zsolt. 68, 8.

4. Mert az hatalmában vágynak e

földnek * alsó részei, és a hegyeknek
magasságai övéi. * zsoit. 24, 1. 2.

5. Övé a tenger, teremtette * azt

:

és a földet az kezei formálták.
* 1 Móz. 1, 9. 10.

6. Jöjjetek el, imádjuk, boruljunk le

arczal ;
hajtsuk meg térdeinket a mi

teremt * rünk eltt ; * zsoit. 100, 3.

7. Mert a mi Istenünk, és mi az

mezejének* népei, és az kezének juhai

vagyunk : Ma f ha az szavát hallánd-

játok, * Zsolt. 79, 13. t Zsid. 3, 7. 4, 7.

8. Meg ne keményítsétek sziveteket,

mint a versengésnek helyén, a kisértet-

nek * napján a pusztában. * 2 mz. 17, 7.

9. Mikor megkísértének engemet a ti

atyáitok, megpróbálának engemet: jól-

lehet látták volna az én * cselekedete-

met !
* 2 Móz. 6, 17—21. 10, 22. 23.

10. Negyven * esztendeig hántattam e

nemzetségtl : azért azt mondám : Té-
velyg szivíí nép ez, és nem tudják az én

útaimat ; * 4 móz. 14, 22. 34. zsid. 3, 17.

11. Kiknek megesküdtem az én hara-

gomban, hogy hé nem mennek az * én

nyugodalmamba ! *4móz. 14. 21-23. zsid. 4,3.

96. ZSOLTÁR.

A Próféta a pogányoknak gyülekezetit a Zsidókkal egybe,

inti az Istennek dics érétire.

1. Énekeljetek az Úrnak * új éneket:

Énekeljen azúrnak mindaz et^^ész föld!
* Ésa. 42, 10. 12.

2. Énekeljetek az Úrnak, és áldjátok

az nevét : Hirdessétek minden napon

az * szabadítását :
* zsoit. ss, 2-4.

3. Hirdessétek * a Pogánynépek között

az dicsségét minden népek között az

csudadolgait : ^
* zsoit. is, 50.

4. Mert nagy az Úr és igen dicséretes :

tisztelend minden istenek felett

!

5. Mert a pogányoknak minden iste-

neik bálványok: de az Úr az ^ egeket

teremtette. * zsid. 1, 10.

6. Dicsség és szépség vagyon eltte :

ersség és méltóság az szent hajlé-

kában.

7. Adjatok az Úrnak * népeknek nem-
zetségei

;
adjatok mondom^ az Úrnak

dicsséget és ersséget. ^
* zsoit. 29, 1.

8. Tulajdonítsatok az Úr nevének * di-

csséget; adjatok ajándékot és menjetek

hé az pitvariba. * s móz. 32, 3.

9. Imádjátok az Urat az szent hajlé-

káxidk * ékességében : rettegjen tle
mind az egész föld. * zsoit. 78, 69.

10. Mondjátok: A pogánynépek között

uralkodik az Úr : mert megersítette a

föld kerekségét, hogy meg ne induljon:

megítéli a népeket igazságban

!

* Zsolt. 93, 1. 97,8. 9.

11. Örüljenek az egek és örvendezzen

a föld^ zengjen a tenger és minden benne

valók!

12. Örüljön a mez minden benne va-

lókkal; akkor örüljenek az erdknek
minden fái.

13. Az Úrnak orczája eltt, mikor el-

jövénd : mert eljött * bírni e földet. Meg-
ítéli e föld kerekségét f igazságban, és

a népeket igazmondásával

!

* Jel. 12, 10-12. t Zsolt. 98, 9.

97. ZSOLTÁR.
Dávid a Messiás országát és annak nagyságom méltóságát

Írja meg.

1. Uralkodik * az ür, örüljön a föld,

örvendezzenek a nagy szigetek

!

* Zsolt. 93, 1. 96, 10,
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2. Felh * és homályosság vagyon ö

köríílte ;
igazság és ítélet az székinek

erssége. * zsoit. i8, 9-15.

3. Tz * jár eltte, és köröskörül

megégeti az ellenségit. * zsoit. 50, 3.

4. Fénylenek az villámásai e világon,

látja, és megretten a föld

!

5. A hegyek mint a viasz megolvad-

nak az Úr eltt : ez egész föld Urának
színe eltt.

6. Hirdetik az * egek az igazságát

;

és meglátják minden népek az dics-

ségét. * Zsolt. 19,2.

7. Szégyenüljenek meg a faragottképek-

nek minden * szolgái, kik dicsekednek a

bálványokkal: imádjátok tetf minden

istenek !
* Ésa. 2, 19-21. 45, le. f zsoit. 82, i-e.

8. Hallá és örvendez Sión, és örülének

a Júda leányai a te ítéletedért, Uram !

9. Mert te, óh Uram, magasságos vagy

mind az egész földön ; és felette igen fel-

magasztaltattál minden istenek felett

!

10. Kik szeretitek az Urat, *gyíílöljétek

a gonoszt; megrizi az szentéinek lel-

keket, a gonoszoknak kezekbl megsza-

badítja ket. * Ámds 5, 15. Eóm. 12, 9.

11. Világosság * támadott az igaznak

és az igaz szív embereknek vígasság.
* Eszt. 8, 16.

12. Örüljetek * igazak az Urban, és

tiszteljétek az szentségének emléke-

Zetit ! * Zsolt. 32, 11. 33, 1.

98. ZSOLTÁR.

Intés a Krisztusnak dícséretire.

1. Dicséreti Zsoltár.

Énekeljetek * az Úrnak új éneket ; mert

csudadolgokat cselekedett ; szabadítást

adott néki az f jobbkeze és az szent-

séges karja. * Ésa. 42, 10. t Ésa. 63, 5-8.

2. Hirdettette az Úr az * szabadítá-

sát , a pogánynépeknek szemek eltt

megjelentette az f igazságát.
* Ésa. 52, 10. t Luk. 2, 30. 32.

3. Megemlékezett az jóvoltáról, és az

Izráel házához való tökéleteségérl :

e földnek minden határai látták a mi
Istenünknek szabadítását.

^

4.Örömmel énekeljetek azúrnak földnek

minden * lakosai; zengjetek, örüljetek

és mondjatok dicséretet! *zsoit. 96, 11-13.

5. Mondjatok dicséretet az Úrnak * he-

gedvel, hegedvel, mondom, és ének-

léssel. * 1 Krón. 25, 1.

6. Trombitákkal és kürtnek zengésével

zengjetek e Jehova Király eltt!

7. Zengjen * a tenger minden benne
valókkal egybe : e világ a benne lakó

zókkál egybe. * Ésa. 44, 23. 24

8. A folyóvizek tapsoljanak kézzel:

hegyek is egyetembe örüljenek,

9. Az Úr eltt : mert eljött e földnek

bírására
;
bírja e világot igazsággál, es

a népeket felette igen igazán.
* Zsolt. 96, 11-13

99. ZSOLTÁR.
A Krisztusnak a mi Királyunknak hatalma, igazsága, és a

pogányokhoz vald kegyelme.

1. Uralkodik az Úr, akármint^ dühös-

ködjenek a népek ; a* Kérubimokon ül,

akármint tétovázzon a föld.
* 2 Móz. 25, 18-22.

2. A Sionban * lakozó Úr nagy, és ma-
gasságos minden népek felett.

* Zsolt. 132, 13. 14.

3. Tiszteljék a te nagy és * rettenetes

nevedet, mert szent. *2Sám.6,2.

4. És a királynak ereje ítéletet szeret:

te rendelted az igazságot : ítéletet és

igazságot te rendeltél a Jákób nemzet-

ségéhen.

5. Magasztaljátok a mi Urunkat Iste-

nü»ket, és hajtsátok meg magatokat az

lábainak* zsámolyánál; meit szent !

* vers 1. Zsolt. 1.32, 7.

6. Mózes és Áron az Papjaival egybe
;

és Sámuel azokkal egybe, kik az nevét

segítségül hívják vala
;
segítségül hívják

vala az Urat, és meghallgatá * ket.
* 2 Mdz. 32, 11— 14. Jer. 15, 1.

7. Felhnek oszlopában *szól vala nékik,

megrizik vala az bizonyságtételit és

parancsolatját, mellyet adott vala nékik.
* 4 Mdz. 16, 42-44.

8. Oh Uram, mi Istenünk, te meghall-

gattad ket, óh ers Isten kegyelmes

voltál nékik: mindazáltal bosszút állat-

tál az * cselekedetekért.
* 4 Móz. 14, 12. 19-33. 20, 12. 23-28.

5 Móz. 32, 48-52.

9. Magasztaljátok a mi Urunkat Iste-

nünket, és hajtsátok meg magatokat az

szentséges hegyénél; mert szent a mi

Urunk Istenünk.

100. ZSOLTÁE.

Há'áadásra való inte's a teremtésnek, megtartásnak és

váltságnak jótéteményiért.

1. Háláadó Zsoltár.
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Örvendezzetek az Úrnak földnek min-

den lakosai!

2. Szolgáljatok az Úrnak * vígassággal,

menjetek eleibe örömmel. * zsoit. 98,5. e.

3. Tudjátok meg, hogy az Ür az Isten

;

teremtett minket, (és nem mi magunk,)

népe * vagyunk és az mezeinek juhai.
* 2 Sám. 7,' 23. 24.

4. Menjetek bé az kapuin háláadással,

az ö pitvariba * dicsérettel : adjatok há-

lákat néki, áldjátok az ö nevét

:

* Zsolt. 50, 23.

5. Mert jó * az ür, mind örökké vagyon

az irgalmassága, nemzetségrl nemzet-

ségre az tökéletessége! *zsoit. ns, 1-4.

101. ZSOLTÁR.
Dávid a királyságlioz jutván megmondja, mimódon akarja

magát viselni.

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

Kegyelmességet és ítéletet éneklek ; te-

néked. Uram, éneket mondok

!

2. Szorgalmatosan igyekezem a töké-

letes útnak rizésére^ mikor én hozzám
jövéndesz : járok az én szívemnek töké-

letességében az én házamban.

3. Nem követek gonosz dolgot, a go-

nosztévöknek cselekedeteket* gylölöm,
és azok én barátim nem lésznek.

* Zsolt. 26, 5. 119, 113 .

4. A gonosz szív ember * távol lészen

tlem ; és a gonoszokat hozzám nem
bocsátom. * zsoit. 15, 1. 4.

5. Az felebarátjának titkon való rá-

galmazóját elvesztem, és a kevély * sze-

mt és felfuvalkodott szívt el nem
szenvedem. * Péw. e, 16-19.

6. Az én üzemeim figyelmetesek lésznek

a földnek igazmondóira, hogy én velem

lakozzanak; * a tökéletességnek útában

járó szolgál nékem. * zsoit. 119, 63.

7. Nem lakik az én házamban az * ál-

nokság cseleked : a ki hazugságot szól,

nem lészen maradása az én szemeim eltt.
* Zsolt. 15, 1-5. 26, 4-6.

8. Hamar elvesztem * e földnek min-

den latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak
városábólmindenhamisság cselekedket.

* Péld. 25, 4, 5.

102. ZSOLTÁR.
Könyörgések a Zsidóknak a Babilóniai fogságból való

megszabadulásért.

1. Imádsága a nyomorultnak, midn
xeifélelem rohan, és panaszit az Úr eltt

kiönti.

621

2. Uram, hallgasd meg az én imádsá-
gomat, és az én kiáltásom jusson * te

hozzád. * Zsolt. 50, 15.

3. Ne rejtsd el a te orczádat én tlem;
a melly nap szorongattatom, hajtsd én

hozzám a te füledet : a melly nap kiál-

tok, hamar hallgas meg engemet,

4. Mert megemésztetnek mint a * füst

az én napjaim, és az én csontaim mint
az üszög megégtek. * Jób 7, 6. 7.

5. Az én szívem minekutánna megve-
rettetett, megszáradott mint a f, any-

nyira hogy elfelejtkezzem ételemrl is.

6. Az én nyögésemnek szava miatt, az

én csontom az én húsomhoz * ragadott.
* Jób 19, 20.

7. Hasonlatossá lettem a pusztában

lakozó ökörbikához : ollyannálettem mint

a bagoly a pusztában !

8. Vigyázok, és ollyan vagyok, mint az

egyedlvaló veréb a ház héján

!

9. Minden napon gyalázattal illetnek en-

gemet az én ellenségim ; és a kik engemet
csúfolnak, én reám esküsznek.

10. Annakokáért a port, mint a kenye-

ret, eszem vala, és az én italomat köny-
hullatással elegyítem vala.

11. A te haragod és búsulásod miatt:

mert felemelvén a földhöz ütöttél en-

gemet.

12. Az én napjaim hasonlatosok az el-

hanyatlott árnyékhoz : és én mint a f
megszáradtam. * zsoit. 109, 23.

13. Te pedig. Uram, mind örökké meg-
maradsz, és a te emlékezeted nemzet-

ségrl nemzetségre megmarad

!

14. Azért te felkelvén könyörülsz a

Sionon: mert ideje hogy könyörülj rajta,

mert eljött az *id ! * Jer. 29, 10. 11. Dán. 9,25.

15. Mert a te szolgáid annak köveiben

gyönyörködnek, * és annak porán könyö-

rülnek. * Esdr. 3, 10-13.

16. És félik a Pogányok * az Úrnak
nevét, és e földnek minden Királyai a

te dicsségedet.
^

* zsoit. 72, 10. 11.

17. Mivelhogy az Úr megépítvén a Si-

ont, megláttatott az dicsségében.

18. És anyomorultaknakkönyörgésekre
tekintett, és azoknak könyörgéseket meg
nem utálta.

19. írattassék meg ez a következend
nemzetségnek hasznára^ hogy a meg-
újittatott nép dicsérje * az Urat

;

* Zsolt. 126, 1-3. Jer. 23, 7. 8.



ZSOLTÁR KÖNYVE 102. 103. 104.622

20. Mivelhogy alátekintett az ö ma-
gasságos szentséges helyébl : az Ur a

mennyekbl a földre tekintett

;

21. Hogy meghallaná a foglyoknak

nyögéseket, és megoldozná * a halálnak

íijait; * Zsolt. 126, 1-3.

22. Hogy hirdessék Sionban az Úr ne-

vét, és az dícséretit Jérusálemben.

23. Mikor sok népek gylnek egybe, és

sok országok, hogy szolgáljanak az Ur-

nák,

24. Ki ez útban nyomorgatván az én

ermet, az én életemnek napjait megrö-

vidíti :

25. Eztmondám azért: Eners Istenem^

ne vígy el engement az én napjaimnak

felén :
* mind örökkön örökké vágynak

a te esztendeid. * vers u. jer. 29, 10. 11.

26. Minekeltte e földet fundáltad volna,

és a te kezeidnek munkája * az egek

volnának. * zsoit. 8, 4.

27. Ezek elvesznek, de te* megmaradsz:

mindezek mint a ruha megavulnak, mint

az öltözetet elváltoztatod azokat : és

elváltoznak ;
* zsid. 1, 10-12.

28. Te pedig ugyanazon vagy, és a te

esztendeid el nem fogynak.

29. A te szolgáidnak fijai megmarad-

nak, és azoknak magvok te * eltted

megersíttetik. * Jer. 33, 6-26.

103. ZSOLTÁR
Hálaadás a bünbocsánatért.

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

Áldjad én lelkem az Urat, és minden

bels^ részeim az szent nevét.

2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne

felejtkezzél semmi * jótéteményirl. .

* Zsolt. 18, 1 51.

3 . Ki megkegyelmez minden te * bííneid-

nek, meggyógyítja minden betegségidet.
* Zsolt. 32, 5. 2 Sám. 12, 13.

4. Ki megszabadítja a koporsóból * a te

életedet; ki tégedet megkoronáz kegyel-

mességével és irgalmasságival :* zsoit.86,13.

5. Ki minden jóval megelégíti a te

szádat
;
megújítja * a te ifjúságodat mint

a saskeselyíínek. * Ésa. 40, 31.

6. Igazságot cselekeszik az Úr, és íté-

letet minden * nyomorultaknak.
* Zsolt. 146, 7. Eóm. 2, 6-11.

7. Megjelenté az útait Mózesnek; az

Izráel íijainak az * gondolatit.
* Zsolt. 147, 19. 20.

8. Irgalmas és kegyelmes az r, kése-

delmes * a haragra, és igen kegyel-

mes I * 3 Móz. 34, 6. f

9. Nem mind örökké fedddik, és nem
tartja meg mind örökké az * haragját.

* Jer. 3, 12. 15.

10. Nem a mi bííneink szerint * cse-

lekeszik velünk, és nem fizet nékünk a
mi álnokságink szerint ; * sir. 3, 22.

11. Mert melly igen magas az ég a

földtl, ollyan igen nagy az jóvolta az

tet félkhöz.

12. Mert távol vagyon a napkelet a

napnyugottól, olly messze vetette tlünk
a mi bneinket.

13. Miképen könyörííl az atya * az

fijain: azonképen könyörííl azr az tet
félkön ;

* Maiak. 3, 17.

14. Mert tudja, hogy romlandó edé-

nyek vagyunk : megemlékezik róla, hogy
iporhól * valók vagyunk, * i mz. 2, 7.

15. És hogy a halandó embernek napjai

hasonlatosok a fííhöz, és hogy mint a

meznek virága, úgy virágzik.

16. Es mikor a szél általmegyen rajta

;

nem lészen többé, és nem esméri többé

azt az helye.

17. De az Úrnak jóvolta mind örökkön
örökké vagyon az tet * félkön, és az

igazsága azoknak fijaiknak fijaikon.'
* Zsolt. 84, 12. 13. Luk. 1, 50.

18. Azokon a kik megrizik * az szö-

vetségét, és megemlékeznek az paran-

csolatiról, hogy azokat cselekedjék.
* 1 Kir. 9, 4-9.

19. Az Úr mennyekben * helyheztette

az székit és az birodalmának min-
deneken hatalma vagyon. * zsoit. es, 34.

20. Áldjátok az Urat Angyali, kik

ervel hatalmasok vagytok^ kik az pa-

rancsolatját * mívelitek, engedvén az

beszédének szavának. * zsid. 1, 14.

21. Áldjátok az Urat minden seregei

;

szolgái, kik az akaratjának engedtek.

22. Áldjátok az Urat minden terem-

tett állatai az uralkodásának minden

helyein : Áldjad én lelkem az Urat

!

104. ZSOLTÁR.

Dicséreti az Istennek a teremtett dolgokról, és minde-
neknek szép rendirl.

Áldjad én * lelkem az Urat : én Uram
Istenem, felette igen felmagasztaltattál

:

dicsséget és ékességet öltöztélmagadra

!

* Zsolt. 146, 1.

2. Ki magadat * világossággal, mint-
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egy öltözettel körülvetted, f és kiter-

jesztetted az egeket, mintegy kárpitot

:

* 1 Tim. 6, 16. t Ésa. 40, 22.

3. Ki a vizekben szerzetté az lakhe-

lyeit: ki a felhket rendelte az * sze-

kerévé és jár a szélnek szárnyain:
* Ésa. 18, 2.

4. Ki a szeleket követivé tette, és

szolgáivá lángoló tüzet.

5. Fundálta a földet az * oszlopin,

melly soha örökké meg nem mozdúl.
* Zsolt. 24, 2.

6. Mélységes vizekkel, mintegy öltö-

zettel, béborítottad vala azt; a hegyek-

nek * felette állanak vala a vizek

;

* 1 Mz. 1, 9. 10. 7, 19. 24.

7. De a te parancsolatodra *eloszlának,

a te mennydörgésednek szavára hamar
elmenének.

* 1 Móz. 1, 9. 1 Mdz. 8, 1. 3. Jdb 37, 4. 5.

8. Felemelkedének a hegyek, és a völ-

gyek leszállának a helyre, mellyet azok-

nak rendeltél vala.

9. Határt * vetettél azoknak^ mellyet

által nem hágnak, és vissza nem térnek

a földnek elboríttatására.
* Jób 38, 20. 21. Jer. 50, 22.

10. Ki a forrásokat folyóvizekké tészed,

hogy a hegyek között folyjanak.

11. Hogy azokból igyanak a mezei

minden vadak, és a vadszamarak meg-
enyhítsék az Ö szomjúságokat.

12. Azok mellett lakoznak az égi ma-
darak, és a fáknak ágai közzfíl szólnak

:

13. Ki megöntözi a * hegyeket az

lakhelyeibl, hogy a te cselekedetednek

hasznából megelégítessék a föld.
* Jób 38, 26. 27.

14. Teremt szénát a barmoknak, és

ftivet az embereknek hasznokra
;
hogy

eledelt végyenek a földbl.

15. Ki borral * megvidámítja az em-
bernek szívét, és orczáját f megfényesíti

olajjal, és kenyérrel az embernek szívét

ersíti ;
* Péld. 31, 6. 7. f 2 Sám. 14, 2.

16. Az Úrnak fái megelégíttetnek : a

Libánusnak czédriisai, mellyeket plán-

tált
;

17. Mert a madarak azokon fészket

raknak és az eszterágok, mellyeknek há-

zok a jegenyefák.

18. A magas hegyek a vadkecskék-

nek, a ksziklák a hörcsököknek * haj-

lékjok. * PéM. 30, 24. 26.

19. Teremtette a holdat * bizonyos

idknek mutatására; és a napot, melly

az alámenetelét tudja. * 1 mz. 1, u-ie.

20. Setétséget szerzesz, hogy éjszaka

legyen, mellyen az erdknek minden
vadai kijnek

;

21. Az oroszlán kölykök, mellyek or-

dítanak * a prédáért, keresvén az ers
IsUnioY az eledeleket. * Ésa. 31, 4.

22. Feltámad a nap: és ismét elrejtez-

nek, és az hajlékokban lefeküsznek.

23. Kimegyén az ember az munká-
jára, és az dolgára mind estvéig.

24. Melly nagyok a te cselekedeteid

Uram! mindeneket bölcsen teremtettél

;

bétölt a föld a * te gazdagságiddal

!

* Ésa. 6, 3.

25. E nagy és széles tenger, mellyben
vágynak számlálhatatlan úszó állatok;

és apró állatok nagyokkal egybe

!

26. Azon járnak a gályák ; a * nagy
czethal, mellyet te formáltál, hogy ját-

szodozzék abban. * Jób 25, 13. 41, 12-33.

27. Mind ezek te reád néznek, hogy
eledelt * adj nékik alkalmatos idben !

* Zsolt. 145, 15.

28. Mikor te adsz nékik; akkor takar-

nak ! mikor a te kezedet megnyitod

;

akkor bételnek a te jóvoltoddal.

29. Mikor elfordítod orczádat,meghábo-

rodnak ; mikor elvészed azoknak lelkeket,

elfogyatkoznak, * és földdé lésznek

:

* Jób 34, 14. 15.

30. Ha a te lelkedet kibocsátod, meg-
újulnak ; és megújítod a földnek színét

;

31. Legyen az Úrnak dicsség * mind
örökké; és örvendezzen az Úr az terem-
tett állatiban. * vers 24.

32. Ki mikor a földre tekint : megret-
ten az; a ki a hegyeket megüti :

* és

füstölgenek : * 2 mz. 19, 18. zsoit. is, s

33. Éneklek az Úrnak az én életemben

:

éneket mondok az én Istenemnek, a mig-

vagyok.

34. Legyen kedves néki az én beszédem

;

és én örvendezek az Úrban.

35. Vesszenek el a bnös emberek e

földrl, és a hitetlenek többé ne legye-

nek ! Áldjad én lelkem az Urat. Dicsér-

jétek az Úrat

!

105. ZSOLTÁE.

Dicséreti és hálaadása az Isten népének.

Tiszteljétek az Urat, hívjátok segítsé-

gül az nevét, hirdessétek a népek kö-

zött az * cselekedetit!
* Zsolt. 47, 2—4. 1 Krón. 16, 8—10.
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2. Énekeljetek néki, és mondjatok di-

cséretet néki; szóljatok minden csu-

dáiról.

3. Dicsekedjetek az szent nevében

:

örvendezzen azoknak szívek, kik * kere-

sik az Urat. * zsoit. 33, 1. 2. 89, 17.

4. Keressétek az Urat és az ö erejét

;

keressétek az * orczáját szüntelen.
* Zsolt 27, 8. 9.

5. Emlékezzetek meg az * csudáiról,

mellyeket cselekedett ; az csudáiról és az

szájának Ítéletirl. * zsoit. 78,3-6. 13-27.

G.ÓhÁbrahámnak ó' szolgájának magva!
Jákóbnak Ö választottának ^ fijai.

Maiak. 1,2. 3.

7. Ez ür a mi Istenünk : mind az egész

földön vágynak az ítéleti.

8. Megemlékezik mind örökké az

szövetségérl, és az beszédérl, mely-

lyet parancsolt ezer nemzetségiglen.

9. Mellyet szerzett * Ábrahámmal ; és

az Izsáknak tett esküvésérl.
* 1 Móz. 17, 2. 26,3.

1 0.Mellyet megersített*Jákóbnak örök

végezés szerint, és az Izráelnek örök szö-

Vetségííl. * 1 Móz. 28, 13-15.

11. Ezt mondván: Néked adom a Ká-
naán * földét, bogy legyen néktek sors

szerint való örökségtek. * i móz. 13, 15.

12. Jóllehet szám szerint kevesen vol-

nának, igen kevesen és zsellérek abban

;

13. És egy nemzetség közzííl más közzé

mennének, és egy országból * más nép

közzé :
* 1 Mdz. 12, 13. 20. 26. részekben.

14. És nem engedé, hogy valaki ártana

nékik ; és éretek a Királyokat * is

megdorgálta, ezt mondván :

* 1 M<5z. 20, 3. 7. 1 Krón. 16, 22.

15. Az én megkenetteimet ne illes-

sétek ; és az én Prófétáimnak ne árt-

satok.^

16. És éhséget * szerze a földön : és a

kenyérnek minden táplálását elvévé.
* 1 Móz. 42, 2.

17. Elkülde elttök egy * férjfiat,

tudniillik Józsefet, ki eladattatott vala

rabságra. * i Mdz. 27, 28. 39, 20. 45, 7.

18. Kinek lábait békókba veték, a vas

általhatá az lelkét.

19. Mind az ideig, mellyen bé kell vala

az beszédének teljesedni : az r be-

széde megpróbálá tet.

20. Elküldé a Király, és * elbocsáttatá

tet a népeknek Fejedelme, és elszaba-

dítá tet : * 1 móz. 41,14.

21. Úrrá * tevé tet az házán, és

minden jószágán Fejedelemmé

;

* 1 Móz. 41, 40.

22. Hogy az Fejedelmit is az aka-

ratja szerint megkötöztetné, és hogy az

Yéneit tanítaná bölcseség^re.

23. Akkor méne Izráel * Égyiptomba,

és Jákób bujdosók a Khám földén.
* 7 Móz. 46, 6.

24. És megszaporítá * Isten az népét

felette igen, és az ellenséginél ersebbé,

tevé. * 2 Mdz. 1, 7-10.

25. Elfordítá azoknak szíveket, hogy

meggylölnék az népét, és * álnokul

cselekedének az szolgáival.* 2 mz. 1, 10. le.

26. Elbócsátá * Mózest az szolgáját,

és Áront, kit választott vala. * 2 móz. 3,10;

27. Kik azok között nagy * csudákat

tettek, és jeleket a Khám földén.
* 2 móz. 7, 9.

28. Bocsáta * setétséget, és bésetétité

azt ; és a csudák nem voltak engedetle-

nek az beszédinek. * 2 móz. 10, 21-23.

29. Azoknak vizeket * vérré változtatá,

és megölé az halaikat. * 2 móz. 7, 20.

30. Az földök békákat * terme, mel-

lyek az Királyoknak házaiban is vol-

tak, * 2 Mz. 8. 3. 6.

31. Parancsok; és támada legyeknek

soksága, és tetvek minden határokban.

32. Az esjöket * kesvé változtatta

vala, és ég tüzet hocsáta az ö földökre.
* 2 Mdz. 9, 23.

33. És elveré azoknak szliket, figefái-

kat, és elveszté az határoknak term-
fáit.

34. Parancsolat és támadának * sáskák,

és számláihatatlan sok cserebogár,
* 2 Mdz. 10, 13.

35. És minden zöldell füvet meg-
emészté az földekben, és megemészté

az földöknek gyümölcsét.

36. És minden* elsszülöttet megölé az

földökben, minden erejeknek els
zsengéjét. * 2 móz. 12, 29.

37. És kihozá ket ezüsttel * és arany-

nyal ; és az cselédjekben egy sem volt

beteges. * 2 móz. 12, 35.

38. Örvendeze * Égyiptom az kijö-

veteleken : mert az tlök való félelem

megkörnyékezte vala azokat.
* 2 móz. 12, 31—33.

39. Kiterjeszté Isten a * felht, hogy

ket béfedezné : és a tüzet, hogy éjjel

világosságot adna. 2 mz. 13, 21.
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40. Könyörgenek ; és * fürjeket hoza,

és mennyei kenyeret adott nékik.
* 2 M(5z. 16, 13.

41. Megnyitá a ksziklát; * és vizek

j övének ki, mellyek folytak a száraz

földön mint a folyóvíz ;
* zsoit. 78, i5.

42. Mert megemlékezék az o szentsé-

ges beszédérl, mellyet mondott voltAb-

rahámnak * az szolgájának.
* 1 Móz. 15, 14-16.

43. Kihozá azért az ö népét örömmel,

és * vigassággal az választottit.
* 2 M(5z. 14, 8.

44. Es adá azoknak a pogányok föl-

dét; és a népeknek munkájokat * vették

örökségül ; * 5 móz. e, lo. ii.

45. Hogy* megtartanák az rendelésit,

és megriznék az törvényit. Dicsérjé-

tek az ürat ! * 5 móz. e, 12-18.

106. ZSOLTÁR.

Istennek jótéteményi és ostori által való dajkálkodása
az Izráel népe köri.

1. Hallélu-Jah!

Dicsérjétek * az ürat, mert jó : mert

mind örökké vagyon az irgalmassága!
* Zsolt. 107,1. 1 Krón. 16, 7.

2. Kicsoda mondhatná meg az Úrnak

nagy * erejét, és kicsoda jelenthetné ki

az minden dícséretit ! * zsoit. 105, 27-41.

3. Boldogok a kik megrzik * az íté-

letet, és a ki igazán viseli magát min-
denkor !

* 5 M(5z. 27, 1-14. I

4. Emlékezzél meg én rólam, Uram a

te jóvoltodért, mellyel vagy a te néped-

hez, látogass meg engemet a te segít-

ségeddel
;

5. Hogy lássam meg a te választot-

tidhoz való jótétedet, és örvendezzek a

te népednek örömében
;
hogy dicseked-

jem a te örökségeddel

!

6. Vétkeztünk a mi atyáinkkal : álno-

kúl cselekedtünk, gonoszúl cselekedtünk

!

7. A mi atyáink Egyiptomban nem ér-

tették a te csudáidat, nem emiékezének
meg a te sok jótéteményidrl ; és en-

gedetlenek lnek * a veres tengernél

;

* 2 Móz. 14, 11. 12.

8. De megtartá ket az Úr az * nevé-
ért, hogy megjelentené az hatalmas-
ságát ;

* Ésa. 48, 9. Ezék. 20, 22.

9. Mert megdorgálá * a veres tengert;

és megszárada, és általvivé ket a

mélységeken, mint a pusztában.
* 2 Móz. 14, 21. 22.
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10. És megszabadítá ket a gyíílöl-

nek * kezébl, megmenté ket az ellen-

ségnek kezébl. * 2 móz. u, s. 23-23.

11. És a vizek elboríták * az nyo-

morgatóikat, csak egy is nem marada

meg azok közzl. * 2 mz. h, 23.

12. Akkor hívének az beszédének, és

éneklék * az dícséretit; * 2móz. 15,1-21.

13. De azonnal elfelejtkezének az

dolgairól, 6snem*várák az tanácsát;
* 2 Móz. 15,, 24. 17,, 2.

14. És kívánságra * indulának a pusz-

tában, és kísérték az ers Istent a pusz-

tában. * 4 Móz. II, 4. 1 Kor. 10, fi.

15. Annakokáért megadá nékik az *

kívánságokat ; debocsátá reájok ösztö-

vérséget. * 4 Móz. 11, 31. 32.

16. Annakfelette irigységre indulának

Mózes * ellen a táborban, és az Úrnak,

szenté f ellen, Aron ellen

;

* 4 Móz. 16, 2. 3. 13. f 3 Móz. 21, 8.

17. Megnyilatkozék a föld és elnyeló

Dátánt, * és elborítá Abirámnak cseléd-

jét.
^

* 4 Móz. 16, 32.

18. És tz * gerjede az gyülekezetek

ellen, a láng meggyújtá a gonoszokat.
* 4 Móz. 16, 35.

19. Borjúképet * öiitének a Hórepnél

:

és imádák az öntött bálványt.

20. És elváltóztaták az dicsségeket,

baromnak hasonlatosságára, melly szé-

nát eszik. * 2 Móz. 32, 4-6.

21. Elfelejtkezének az ers lstem'(A,

ki megtartotta vala ket, ki nagy dol-

gokat cselekedett vala Égyiptomban.

22. Csudálatosokat a Khámnak * föl-

dén : retteneteseket f a veres tenger-

nél ! * 1 Krón. 1 ,8. t vers 9. 11.

23. Ezokáért megmondotta vala, hogy
elveszti ket : ha Mózes az választott

szolgája: nem állott * volna a romláson

az orczája eltt, az haragjának elfor-

ditásáért, hogy ket el ne törlené.
* 4 Móz. 14, 11—20.

24. Megutálák * a kívánatos földet is;

nem hívének az szavának.* 4 mz. 14,2-4.

25. És morgolódnak az sátoraikban,

és nem hallák meg az Úrnak szavát :

26. Annakokáért felemelé az kezét

ellenek, hogy ket elvesztené * a pusz-

tában :
* 4 Mdz. 14, 11. 12.

27. És hogy az magvokat a pogá-
nyok között * elszélesztené, és hogy min-
den földeken ket elhintené.

*Ezék. 20,23. 26,

40
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28. Annakfelette adák magokat * a

Bál Peór mellé: és a halottak áldozat-

ját evék. * 4 Móz. 25,3.9.

29. És haragra indíták az Istent az

cselekedeteikkel: és ostor* szállá rájok.
* 4 Móz. 25, 4—9.

30. Mígnem Fineás elÖálla és bosszút

álla, és megszünék az ostor

:

31. És e tulajdoníttaték néki * igaz-

ságúl nemzetségrl nemzetségre mind
örökké. * 4 Mdz. 25, 7. 12. 13. 1 Sám. 2, 30-33.

32. Haragra indíták ötet a versengés-

nek vizénél is, annyira hogy Mózes is

gonoszul * járna miattok

;

* 4 Mdz. 20, 8. 11. 12.

33. Mert megháboríták az lelkét, és

maga gondolatlonúl szóla ajakaival.

34. Nem veszték el a népeket is, a

kikrl az Úr * szólott vala. * s móz. 7, i. 2.

35. Hanem megelegyedének * a po-

gányokkal; és azoknak cselekedeteiket

megtanulták. * Bir. 3, 5.

36. És szolgálának azoknak bálványa-

iknak, mellyek nékik romlásokra lnek;
37. Mert megáldózák az * íijaikat és

leányaikat az f ördögöknek.
* Ezék. 16, 20. 21. f 2 Kir. 15, 3. 17, 7.

38. És ártatlan vért ontának, az

fijaiknak, és leányaiknak véreket, mellye-

ket a Kánaán bálványinak áldoztak; és

megfertézteték a föld öldöklésekkel.

39. És megfertéztetének az cseleke-

deteikkel : és paráznáikédának * szánt-

szándékkal. * Bír. 2, 13. 10, 18. 19.

40. Azért felgerjed az Úr haragja az

népe ellen, és megutálá * az öröksé-

gét. * Zsolt. 78, 59.

41. És adá ket a pogányoknak * ke-

zekbe ; és uralkodának rajtok az

gylölik. * Bír. 2, 13—15.

42. És nyomorgaták ket az ellen-

ségeik, és megaláztatának azoknak ke-

zek alatt.

43. Gyakorta * megszabadította ket,
jóllehet k megháborították volna tet
az tanácsokkal ; és f elveszének az

hamisságokért. * Bír. 2, le. is. t jer. 15, e.

44. Mindazáltal reájok tekinte, mikor
nékik nyomorúságok volna, meghallgat-

ván az^ kiáltásokat.

45. És érettek megemlékez ék az *

szövetségérl ; és az kegyelmességé-

nek nagysága szerint elváltoztatá szán-

dékát. * 5 Móz. 30, 1-5.

46. És könyörííietességre indítá hoz-

zájok azokat, *a kik ket fogva elvitték

vala. * 2 Kir. 25, 27—30.

47. Tarts meg minket mi Urunk Iste-

nünk, és gyjts * egybe minket a pogá-

nyok közzííl
;
hogy a te szent nevedet

dicsérjük és hirdessük a te dicséretedet.
* 1 Krón. 16, 35.

48. Áldott az Izráelnek Ura Istene

öröktl fogva mind örökké ; és minden
nép ezt mondja : Ámen ! Dicsérjétek az

Urat !

107. ZSOLTÁR.
Elszámlálása az Isten megszabadításinak, mellyeket az

embereknek szokott gyakran megmutatni.

Dicsérjétek az Urat; mert *
jó, mert

mind örökké vagyon az irgalmassága.
=^ Esd. 3, 11.

2. Hirdessék ezt az Úrtól megváltat-
tak, kiket megszabadított a nyomorga-
tónak kezébl.

3. Kiket egybegyjtött * e földrl,

napkeletrl, napnj'-ugotról, északról, és

a tenger fell. * zsoit. loe, 27.

4. Bujdosnak vala a pusztában, a ki-

etlenben az úton kivíil; és nem találnak

vala lakásra való várost.

5. Éhek és szomjak valának, az lel-

kek a szomjúság miatt elfogyatkozott

vala.^

6. És Máltának azIJrhoz az nyomo-
rúságokban; ki * megszabaditá ket az

nyomorúságokból.

7. És vivé ket az egyenes útra, hogy
jutnának olly városba, mellyben lakná-

nak. * 5 Mdz. 32, 10-14.

8. Hirdessék azeVí azr eltt az ke-

gyelmességét, és az csudálatos dolgait

az embereknek íijaik eltt

;

9. Mert megelégíti a szomjúhozó lel-

keket, * és az éhez lelket bétölti jóval.
* Zsolt. 105, 40.

10. Némellyek sötétségben és a halál-

nak árnyékában ülnek, megkötöztetvén

keserííséggel és * vassal

:

11. Mert engedetlenek voltak az ers
Isten beszédéhez, és a felséges Isten-

nk tanácsát megutálták. *2ivrdn.33,9-ii.

12. De minekutánna megalázta * a

nyomorúság az szíveket, és elestek

annyira, hogy segítségek nem volna.
* 2 Krdn. 33, 12. 13.

13. És Máltának az úrhoz az nyomo-
rúságokban : az nyavalyájokból meg-
szabadítja ket.

14. Kihozza ket a sötétségbl, és a
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halálnak árnyékából, és az köteleket

elszakasztja.

15. Hirdessék azért az r eltt az

jóvoltát, és az csudadolgait az embe-
reknek fijai eltt

;

16. Mert megrontotta az érez kapukat,

és a vas zárokat eltörte.

17. Némellyek balgatagok * lévén, az

ö gonoszságoknak útáért, és az hamis-

ságokért ostoroztatnak.
* 4 Móz. 16, 31. 5 Móz. 32, 28.

18. Minden étket * utál az lelkek;

és közelgetnek a halálnak kapujához,
Jób 20.

19. És kiáltának az Úrhoz az nyo-

morúságokban ; és az nyavalyáj okból

megszabadítja * ket. vers 12-14.

20. Elbocsátja az igéjét * és meggyó-
gyítja ket és megszabadítja ket f az

vermekbl.
* Ésa. 44, 26. 28. Zsolt. 126, 1-3. f Zak. 9, 11.

21. Hirdessék azért az Úr eltt az

irgalmasságát, és az * csudadolgait az

embereknek fijai eltt. *zsoit.i26, 3.

22. És áldozzanak dicséretnek * áldo-

zatjával, és hirdessék az ö cselekedetit

örömmel ! * zsoit. 50, 14. 23.

23. A kik hajókon a tengerre mennek;
és a nagy vizeken kereskednek :

24. Azok látják az Úrnak dolgait, és

az csudáit a mélységben.

25. Mert minekutánna szól: szélveszet

támaszt, * melly a tenger habjait fele-

meli. * Jón. 1, 4.

26. Az égig felemelkednek, a mély-

ségbe lebocsátkoznak ; az lelkek a

nagy félelem miatt elolvad.

27. Hányattatnak, és tántorganak mint

a részeg, és minden tudományoknak
esze vész.

28. És kiáltanak * az Úrhoz az nya-

valyájokban, ki az nyomorúságokból
megszabadítja ket. * Jón. 1, 5. 6.

29. Megállítja a szélveszet, és * meg-
csendesednek a habok. * Jón. 1, 15.

30. És örülnek k; mert megcsendesed-
tek, és vezérli ket a partra, mellyre

igyekeztek menni.

31. Hirdessék az Úr eltt az jótéte-

ményét, és az csudadolgait az embe-
reknek fijai eltt.

32. És magasztalják tet a népnek
gyülekezetiben, és a véneknek gyüleke-

zetiben dicsérjék tet.

33. A folyóvizeket pusztákká tészi

:

és a vizeknek forrásit szárazzá.

34. A gyümölcsterm földet medd
földdé tészi^ azon a földön lakó * népnek

gonoszságáért. * 5 móz. 28, 20. 24. 38-42.

35. A pusztát * álló tókká tészi, és a

kietlen földet vizeknek folyásává.

36. És azt mí\^eli, hogy ott lakozzanak

az éhezk és azt lakó várossá tegyék;

37. Hogy mezket béültessenek, szl-
ket plántáljanak és hasznos jövedelmet

szerezzenek. * Ésa. 41, 18— 20.

38. És megáldja ket, és igen * meg-
szaporodnak; és azoknak barmaikat meg
nem kevesíti. * Jób 12, 23.

39. Azután megkevesednek és mega-
láztatnak a nyomorúságnak veszedelme

és a keserség miatt.

40. Gyalázatba ejti a * Fejedelmeket,

és azt míveli, hogy tévelyegjenek az út

nélkül való pusztában. * Jób 12, 21.

41. És felemeli a nyomorultat ^ a nyo-

morúságból: és megszaporítja a cselé-

deket mint a juhokat ; *zsoit. 113, 7-9.

42. Hogy lássák az igazak, * és örven-

dezzenek, és minden gonoszok megtar-

tóztassák t az szájokat.
* Zsolt. 34. 3. 4. t Jób 5, 16.

43. Kicsoda a bölcsek közzííl a ki

ezeket eszébe venné ? hogy az emberek

meggondolnák az Úrnnk * kegyeimess é-

git !
* vers 30-41.

108. ZSOLTÁR.

Könyörgése Dávidnak egész birodalmáért.

1. Dicséreti Zsoltára Dávidnak.

2. Kész az én * szívem, óh Isten,

éneklek és dicséretet mondok, az én

dicsségemmel is éneUek ! * zsoit. 57, s. 9.

3. Kelj fel én lantom éshegedíím; fel-

serkenek jó reggel

!

4. Dicsérlek téged a * pogányok kö-

zött, Uram, és éneket mondok néked a

népek között : * zsoit. is. 50. 51.

5. Mert mind az egeknek felette felma-

gasztaltatott a te *
jóvoltad, és mind a

felhkig vagyon a te igazmondásod.

6. Magasztaltassál fel az egeknek fe-

lette, óh Isten, és mind az egész földön a

te dicsséged ! * zsoit. 36, e. zsoit. 57, 10. 12.

7. Hogy szabaduljanak meg a te sze-

relmesid; tarts meg a * te jobbkezeddel,

és hallgas meg engemet. * zsoit. 18, is.

8. Az Isten * szólott az szentséges

helyébl ; örvendezek azért, a Sikémi-

40^
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táknakjószágokat elosztom: ésaSukkót-

Tiak völgyét elmérem : * zsoit. no, 2. eo, s-u.

9. Enyim Gileád, eiiyim Manasse ; és

Efraim az én fejemnek ereje, és Júda az

én * törvénytevm. * 1 móz. 49, s. 10.

10. Moáb az én mosdó * medenczém,

Edomra vetem az én sarumat; és a Fi-

liszteusokon örvendezek.
* 4 Móz. 24, 17. 18. 2 Sám. 8, 2.

11. De kicsoda viszen engemet a kerí-

tett városokba ? kicsoda vinne engemet

Edom * ellen ? * i Krón. is, 13.

12. Avagy nem te é * óh Isten, ki min-

ket megvetettél vala, hogy ki ne men-

nél, óh Isten, a mi seregeinkkel!
* Zsolt. 18, 30.

13. Légy segítségül nékünk a * hábo-

rúságban ; mert hijábavaló az emberi

segítség. * ^^^^ 5- ^ i—Q-

14. Az Istenben hízván * cselekedjünk

ersen : és megtapodja f a mi ellen-

séginket. * 2 sám. 10, 12. 13. f zsoit. eo, 11 n.

109. ZSOLTÁR.

Könyörgése Dávidnak Doeg ellen ; a Krisztusnak Júdás
ellen.

1. Dávidnak Zsoltára, az * Éneklmes-
ternek engedtetett. * 1 Krón. 25, 1.

Én dicséretemnek Istene, ne hallgass

:

2. Mert a gonosznak szája, és az álnok

száj ellenem felnyitotta magát : szótak

én ellenem * hazug nyelvvel,
* Zsolt. 27, 12. Sám. 24, 10.

3. És gylölséges beszédekkel köri-
vettek engemet, és ostromolottak enge-

met ok nélkül.

4. A helyébe, * hogy én szeretem ket,

velem ellenkeznek : én pedig imádkozom
vala érettek ;

* zsoit. 35, 12-15. 41, 10.

5. És adtak nékem gonoszt a jó * he-

lyébe, és gylölséget az én szeretetem

helyébe. * zsoit. 41, 10.

6. Adj néki gonosz Fejedelmet, és az

ellenség álljon az jobbkeze fell.

7. Mikor törvénykezik: meggyzettet-

vén jöjjön ki onnét; és az könyörgései

változzanak bnné.
8. Az életének napjai legyenek keve-

sek: és az Fejedelemségét * más ve-

gye el. * 1 Sám. 21, 7. Csel. 1,20.

9. Az íijai * legyenek árvákká, és az

felesége legyen özveggyé. * J<5b 20, 10.

10. Az íijai bujdossanak el, koldul-

janak, és keressenek eledelt az elpusz-

tult helyeken.

11. Foglalja el az úzsorás minden
jószágát : és az idegenek ragadozzák el

minden marháját

:

12. Ne leg3"en néki, a ki állhatatos

benne hozzá a jótéteményben, és ne le-

gyen a ki könyörüljön az árváin

:

13. Az maradékai * vesszenek el, a

második nemzetségben töröltessék el

azoknak nevek :
* zsoit. 21, 11.

14. Az attyaiknak * álnokságok le-

gyen emlékezetben az Úr eltt; és az

annyának gonoszsága el ne töröltessék.

15. Legyenek az Ür eltt mindenkor:

és töröltessék el a földrl az emléke-

zetek : * J013 20, 11. 2 Móz. 20, 5.

16. Mert nem emlékezett meg arról

hogy irgalmasságot * cselekednék : és

kergetté a szegény és nyomorult férj-

fiat, és a megkeseredett szívt, hogy
azt megölné. * 1 sám. 22, 9. 10.

17. És szerette az átkot; hogy reá

szállana, és nem akarta az áldást; és el-

távozik tle.

18. Hogy felöltöztetnék átokkal mint-

egy öltözettel, és bémenne mint a víz

beléje, és mint az olaj az csontjaiba.

19. Legyen rajta mintegy palást,

mellyel béfedeztessék, és mint az öve-

dez, mellyel szüntelen béövedeztessék.

20. E legyen jutalmok az Úrtól az én

ellenségimnek, és a kik gonoszt monda-
nak az én lelkem ellen :

21. De te Uram Isten, cselekedjél jól

velem a te nevedért: mivelhogy jó a te

irgalmasságod, szabadíts meg engemet;

22. Mert szegény vagyok és szköl-

köd, és az én szívembennem. megsebe-

sítetett.

23. Mint az árnyék, * mikor elhanyatlik

el kell mennem: és ide s tova há-

nyattatom mint a sáska. * zsoit. 102, 12.

24. Az én térdeim tántorganak az ét-

lenség miatt, és az én testem megszá-

radott; mivel nedvesség nincsen bennem

!

25. Annakfelette gyalázatossá * lettem

elttök ; mikor engemet látnak, teker-

getik fejeket rajtam. * zsoit. 69, la

26. Légy segítségül nékem, óh Ura-

én Istenem : szabadíts meg * engemet

te kegyelmességed szerint!* zsoit. 22,12.2

27. Hadd tudják meg, hogy te keze

ez, és hogy Uram te mívelted ezt.

28. Átkoztak k, de te áldj meg; elle

nem támadnakk, de * megszégyenülne'

és a te szolgád örvendez. * zsoit. 40, 15. 1
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29. Az én ellenségim körülvétetnek

gyalázattal; * és béfedeztetnek mintegy

palásttal az ö szégyenekkel. * zsoit. 40, 15.

30. Dicsérem az Urat felette igen az

én számmal, és sok embereknek ^ gyü-

lekezetekben tisztelem tet; * zsoit. 22, 23.

31. Mivelhogy a szegénynek * jobb-

keze felöl áll, hogy megtartsa annak

lelkét azoktól, a kik kárhoztatják azt

!

* Zsolt. 16, 8. 110, 5.

110. ZSOLTÁR.

Krisztusnak Királysága és örök Papsága. I

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

Monda az r az én * uramnak: ülj az

én t jobbkezem felöl, míglen vetem a

te ellenségidet zsámolyul a te lábaid

alá. * Máté22,43. 44.Zsid. 1,13. f vers Ö.Zsolt. 109,31.

2. A te birodalmadnak pálczáját ki-

bocsátja az ür * Sionból, ezt mondván

:

Uralkodjál a te ellenségidnek közepette

:

* Zsolt. 108, 8-14. Csel. 1, 8.

3. A te néped szabad akaratja szerint

a te sereged mustrdldsának napján,

jelen lészen tenéked szentséges * öltöze-

tekkel; az ö méhétl fogva, hajnaltól

fogva ye^en lészen néked a te ifjaidnak

harmatjok. ^

* Ésa. eo, 5. u. jer. 3, 19.

4. Megesküdt az Úr, és el nem változ-

tatja; Te vagy örökké való * Pap, Mel-

kisédeknek rendi szerint. * zsid. 5, 6.

5. Az Ür lészen néked * jobbkezed fe-

löl : az ö haragjának napján megrontja

a t Királ3^okat.* vers 1. zsoit. le.s.f zsoit.2,9.12.

6. ítéletet tészen a pogánynépek kö-

zött, megtölt sok helyeket * holttestek-

kel ; sokaknak megronja fejeket e

földön". * 2 Sám. 8, 1. 2. 12. 13.

7. Az úton való * patakból iszik ; an-

nakokáért felemeli az ö fejét

!

* Ésa. 37, 25. f 2 Sám. 8, 11-14. 22, 13.

111. ZSOLTÁR.

Hál áadása az Izráel népének.

1. Halléluh-Jah !

Hirdetem az Urat teljes szívembl az

igazaknak tanácsokban és gyülekezetek-

ben
;

^

2 . Nagyok azrn ak * cselekedetei
,
nyil-

vánvalók mind azoknak, kik azokban gyö-
nyörködnek. * Zsolt. 117, 10-12. 22. 23. Jel. 15, 3.

3. Dicsséges és tisztességes az cse-

lekedeti ; és az igazsága megmarad
mind örökké.

4. Emlékezetet szerzett az csudála-

tos dolgainak a kegyelmes és irgal-

mas Úr.

5. Eledelt * adott az tet félknek :

megemlékezik mind örökké az ö szö-

vetségérl. * 2 Móz. 16, 35. Zsolt. 34, 10. 11.

6. Az cselekedetinek erejét hirdette

az népének, hogy nékik adná a po-

gányoknak * örökségeket. * 2 mz. 3, s.

7. Az kezeinek cselekedeti igazmon-

dás és ítélet; ersek minden végzései.

8. Megersíttettek mind örökkön örökké,

mellyek lettek hívséggel és igazsággal.

9. Váltságot * küldött az népének
;

parancsolta az szövetségét, f hogy meg
tartsák mind örökké ; szent és rettene-

tes az neve. * 2 móz. 3, 10. 1 5 móz. 26, 16-19.

10. A bölcseségnek feje az * Úrnak
félelme: jó értelmek vagyon mindazok-

nak, kik azokat cselekeszik : annak dicsé-

reti megmarad mind örökké

!

* 5 M(5z. 4, 6. Péld. 9, 10. Job 28, 28.

112. ZSOLTÁR.

A híveknek boldogságok íratik meg.

1. Halléluh-Jah!

Boldog * a férj fiú, a ki féli az Urat

és az ö parancsolatiban igen f gyönyör-

ködik !
* vers 2. 3. f Zsolt. 1, 1-3.

2. Hatalmas lészen * annak magva e

földön : a híveknek nemzetségek meg-
áldatik. * Zsolt. 33, 18. 19. Jób 36, 7.

3. Gazdagság és * bség lészen annak

házában, és az f igazsága megmarad
mind örökké.

* Jób 1, 1. 2. 5 Móz, 28. 2-14. f Róm. 2, 6. 7. 10.

4. Fénylik a sötétségben is az * igazak

világosságok, a kegyelmes, irgalmas és

igaz Isten által. * Jób 29, 3-14. zsoit. 37, 25. 26.

5. A jó férjfiú * könyörííl máson és

kölcsönt t ád, az dolgait igazán vi-

seli. * Jób 31, 16-20. f 5 Móz. 15,7. 10.

6. Annakokáért soha meg nem indul;

örök * emlékezetben lészen az igaz!
* Péld. 10, 7.

7. A gonosz hír hallástól nem^ fél:

ers az szíve, mivelhogy az Úrban
bízik.

8. Bátor az * szíve, azért nem retteg:

mígnem meglátja az ö ellenségivel:

veszedelmeket. * Zsoit. 3, 4. 6. 7.

9. Osztogat, * adakozik a szegények-

nek : az igazsága megmarad mind
örökké, az feje felemeltetik dicsség-

gel ! * Péld. 11, 24. 2 Kor. 9, 8. 9.
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10. A gonosz ember ezt látván, ha-

ragszik, fogait csikorgatja és kegyet-

lenkedik. A gonoszoknak kívánságok

semmivé * lészen.
* Zsolt. 49, 12. 13. Jdb 18, 5—21. 20, 5. 28.

113. ZSOLTÁR.

Dávid az Anyaszentegyházat inti az Istennek dícséretire.

1. Halléluh-Jah

!

Dicsérjétek Úrnak szolgái, dicsérjétek

az Úrnak nevét

!

2. Az Úrnak neve ^ leg3^en áldott

mostantól fogva mind örökkön örökké.
* Dán. 2, 20.

3. Napkelettl fogva * mind napnyu-

gotig, legyen dicséretes az Úrnak neve.
* Mai. 1,11.

4. Felmagasztaltatott az Úr minden

pogánynépek felett ; az egeknek felette

vagyon az dicssége !

5. Kicsoda hasonlatos a mi Urunkhoz

Istenünkhöz, ki * magasságban lako-

zik ;
* Zsolt. 68, 34.

6. De magát * mintegj megalázván

néz mindenekYQ mennyen és földön.
* Zsolt. 138, 6.

7. Felemeli * a szegényt a porból

és a szkölködt elvészi a ganéjból,
* Zsolt. 107, 41. 42.

8. Hogy ültesse tet a Fejedelmek

közzé; az népének Fejedelmei közzé.

9. Ki azt míveli, hogy a ki * medd
vala a házban, nagy örömmel magza-
toknak annyokká legyen. Dicsérjétek

az Urat. * i sám. i, 2. 20. 2, 5.

114. ZSOLTÁR.

Hálaadása az Izrael népének.

Mikor az Izráel népe kijve * Egyip-

tomból, és a Jákóbnak háznépe a po-

gánynép közzl ; * 2 móz. 12, 33. 37. 40. 42.

2. Ln a Júda szentséges * népe, és

azizráel uralkodása.* 2 móz. 19, 1. 3-8. 24,8.

3. Látá a tenger tet; és * elfutamo-

dék, és a Jordán vize hátra f térle.
* 2 Mdz. 14, 21. f Jós. 3, 13. 16.

4. A hegyek * szöknek vala mint a

kosok, és a halmok mint a juhoknak

bárányai. * 2 móz. 19, is. Bír. 5, 5.

5. Micsoda az oka, óh tenger, hogy
megfutamodál ? és te Joi-dán vize,

hogy hátra fordulál?

6. Ti hegyek micsoda az oka, hogy

szöktök vala mint a kosok ? és ti hal-

mok, mint a juhoknak bárányai ?

112. 113. 114. 115.

7. Az Úrnak orczája eltt indult meg
a föld, a Jákób Istenének eltte !

8. Ki a ksziklát * állótóvá változtatja,

és a kszálat vizeknek' forrásává.
* 2 Mz. 17, 6.

115. ZSOLTÁR.

Könyörgés a megszabadításért, és vigasztalás a bál-
ványimádó ellenség ellen.

Nem nékünk Uram, nem nékünk ; ha-

nem a te nevednek adjad a dicsséget,

a te irgalmasságodért és a te igazsá-

godért.

2. Miért mondanák a pogánynépek: Hol
vagyon * most az Istenek? * zsoit. 79, 10.

3. De a mi Istenünk a * mennyben
vagyon, ki mindeneket, a mellyeket

akart, teremtett. * zsoit. 68, 34.

4. De azoknak bálványaik ezüst és

arany, embereknek * munkájok.
* Jer. 30, 3-5. Zsolt. 135, 15-20,

5. Szájok vagyon ; de nem szólnak

;

szemeik vágynak, de nem látnak

;

6. Füleik vágynak, de nem hallanak;

orrok vagyon, de nem illatoznak

;

7. Kezeik vágynak, de nem tapogat-

nak ; lábaik vágynak, de nem járnak,

és nem üvöltenek az torkokkal.

8. Hasonlatosok legyenek azokhoz, a

kik azokat * csinálják, és mind a kik

azokban bíznak ? ^
*Ésa. 44, ii.

9. Te Izráel bízzál * az Úrban ; azok-

nak segítségek és paizsok f , kik

benne bíznak : * zsoit. 125, 1. 2 . f Péid. is, 10.

10. Árón háznépe, bízzatok az Úrban;

azoknak segítségek és * paizsok .
* Zsolt. 8, 12.

11. Kik félitek az Urat, bízzatok az

Úrban; azoknak * segítségek és pai-

zsok . ^
* Zsolt. 118,4. 5.

12. Az Úr megemlékezik mi rólunk

és megáld minket; megáldja az Izráel

házát, megáldidi az Aron házát.

13. Megáldja azokat, kik félik az Urat,

kicsinyeket és nagyokat.

14. Megszaporít az Úr titeket; titeket

és a ti fij altokat.

15. Áldottak lesztek az Úrtól, ki terem-

tette a mennyet és a földet

!

16. A magasságos egek az * Úréi;

a földet pedig adta az embereknek

fijainak. * Ésa. ee, i.

17. Nem a megholtak * dicsérik az

Urat, sem a kik a föld alá mennek

;

* Zsolt. 6, 6 30, 10.
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18. Hanem mi áldjunk az Urat, mos-

tantól fogva, mind örökké. Dicsérjétek

az Urat.

116. ZSOLTÁR.

Hálaadása Dávidnak szabaditásórt.

Szeretem * az ürat, mert meghallgatja

az én szómat és az én imádságomat.
* Zsolt. 18, 50. 51.

2. Mert az fülét én hozzám hajtotta,

mikor az én életemnek napjaiban tet

segítségíü hívnám.

3. Körlvete vala engemet a halálnak

kötelei, * és a pokolnak keserségei

elfoglaltak vala engemet ;
n3^omorúságot

és nyavalyát találtam vala ; * zsoit. so, 4.

4. Es az Úrnak nevét * segítségül hí-

vám, ezt mondván: Kérlek Uram, sza-

badítsd meg az én lelkemet

!

* 2 Sám. 22, 5-7.

5. Kegyelmes az Úr és *igaz, és a mi
Istenünk irgalmas ; * zsoit. is, 25-27.

6. Megrizi az alázatosokat az Úr; mi-

kor elfogyatkoztam * volna megszabadíta

engemet. * zsoit. is, 5-7.

7. Térj meg én lelkem ate * nyugodal-

madba ; mert az Ür jó tett te veled.
* Zsolt. 18, 1.

8. Mivelhogy megszabadítottad az én

lelkemet a* haláltól, szemeimet a köny-

huUatástól, lábaimat az eséstl.
* Zsolt. 18, 5-7. 18, 20. 16, 10. 11.

9. Szüntelen járok az Úrnak orczája

eltt az élknek földökben.

10. Hittem, * és azért f szóltam; noha
én felette igen megaláztattam volna.

* Zsolt. 50, 15. t vers 4. 2 Kor. 4, 13.

11. Én azt mondottam az én félelmem-

nek idején : Minden ember * hazug!
* Róm. 3, 4.

12. Mivel fizessek az Úrnak minden én

hozzám való jótétemén3nért?

13. A szabadulásért való * háláadásnak
poharát vészem, és az Úrnak nevét hí-

vom segítségül! * Zsolt. 66,13-17. 18,1—51.

14. Az én fogadásimat * megadom az

Úrnak, majd az egész népe eltt.
* 4 Móz. 30, 2. Zsolt. 22, 26.

15. Az Úrnak szemei * eltt becsületes

az 6 szentéinek halálok !
* vers ».

16. Uram, kétség nélkül én te * szol-

gád vagyok, én te szolgád vagyok a te

szolgálóleányodnak fija, ki az én köte-

leimet t elszaggattad

;

* 2 Sám. 7, 4. 5. f Zsolt. 18, 5.
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17. Tenéked áldozom * háláadásnak

áldozatjával és az Úrnak nevét segítsé-

gül hívom. * 3 M(5z.3, 1-17.

18. Az én fogadásimat megadom az

Urnák, majd az egész népe eltt.

19. Az Úr házának * pitvariban : te

közepetted f óh Jérusálem ! Dicsérjétek

az Urat : * 3 móz. i, 1-3. t zsoit. 76, 3.

117. ZSOLTÁR.

A pogánynépek hivatalok.

Dicsérjétek az Urat minden * pogány-

népek; dicsérjétek tet minden népek;
* Róm. 15, 11.

2. Mert elhatalmazott mi rajtunk * az

irgalmassága, és az Úrnak igazsága

megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat

!

* Zsolt. 36, 6.

118. ZSOLTÁR.

Tanúság a Dávid és Krisztusnak országáról.

Hirdessétek az Urat; mert igen jó, mert

mind örökké * megmarad az irgal-

massága !
* Zsolt. 106, 1.

2. Mondja ezt most az Izráel, hogy

mind örökké vagyon az irgalmassága !

3. Mondja ezt most az Áron háza, hogy

örökké megáll az irgalmassága

!

4. Mondják most az istenfélk, hogy

örökké megáll az irgalmassága.

5. Az én nyomorúságomban segítségül

hívám az Urat; és* nékem megfelelvén,

tágas helyen helyheztete engemet az r.
* Zsolt. 116, 8. 4. 6.

6. Az Úr én velem vagyon, nem* félek:

hogv árthatna nékem az ember ?
* Zsolt. 56, 5-12.

7. Az r én velem vagyon az én segí-

tim között, és én meglátom az én ellen-

ségimet, * amit kivánoh * zsoit. 54, 9-

8. Jobb az Úrban bízni, hogy nem mint

az * emberekben. * zsoit. 62, 9. 10. ue, 3-5.

9. Jobb az Urban bízni, hogy nem mint

a Fejedelmekben.

10. Minden pogányok *körlvettek vala

engemet; de azúrnak nevében elvesztem

azokat. * 2 sám. 5, 17. 25. 8,1.10,1-19.

11 . Felette igen megkörnyékeztek vala

engemet: de az Úrnak nevében elvesz-

tem ket.
12. Körivettek vala engem, mint a

méhek ; eloltattak mint a tövisnek tüze

;

mert az Ür nevében elvesztém ket.

13. Igen taszítottál vala engemet, hogy
elesném ; de az Úr megsegite engemet.
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14. En ersségem * és én énekem az

r ; szabadított meg engemet

!

* 2 Móz. 15, 2. Ésa. 12, 2.

15. Éneklésnek és szabadulásnak szava

vagyon az igazaknak sátoraikban, és ezt

mondják: Az Úrnak jobbkeze hatalma-

san cselekedett.

16. Az Úrnak jobbkeze * felmagasztal-

tatott : az Úrnak jobbkeze hatalmasan

cselekedett !
* 2 móz. 15, e. 7. 21.

17. Nem halok meg,* hanem élek, és

hirdetem az Úrnak dolgait.
* Zsolt. 116, 8. 119, 175.

18. Keményen megostoroza engemet

azr ; de meg nem öle engemet,

19. Nyissátok meg nékem az igazság-

nak * kapuit : hogy azokon bémenvén,

dicsérjem az Urat, *zsoit. ne, 19.

20. Ez az Úrnak kapuja, mellyen az

igazak mennek bé.

21. Dicsérlek tégedet ;
* mert meg-

hallgattál engemet, és engemet meg-
szabadítottál !

^ Zsolt. 18, 1-51.

22. A kö, * mellyet az építk megve-

tettek, lett a szegeletnek fejévé.
* Máté 21, 42.

23. Az Úrtól lett ez, melly csudálatos

a mi szemeink eltt

!

24. Ez a * nap, mellyet az Úr rendelt

;

örvendezzünk és vígadjunk azon !*zsoit.i8,i.

25. Kérlek Uram tarts meg most ! Kér-

lek Uram, adj jó elmenetelt most

!

26. Áldott, a ki * jött az Úrnak nevé-

ben ! áldunk titeket, kik az Úrnak házá-

ból valók vagytok ! ^ * Máté 21, 9.

27. Az ers Isten az Úr, ki * minket

megvilágosított ; kötelekkel megkötözve

vigyétek a bárányt az oltárnak szar-

váig. * vers 10— 12. Zsolt. 44,4.5.

28. Én ers Istenem vagy * te, azért di-

csérlek tégedet ! Én Istenem, felmagasz-

tallak tégedet ; * zsoit. is, 3-51.

29. Hirdessétek az Urat ; mert igen

jó ;
* mert mind örökké megmaí^adsíz

irgalmassága ! * Esd. 3, 11.

119. ZSOLTÁR.

Tanúság az Istennek a szent írásban foglaltatott igéjérl,

és szent törvényérl.

Aleph. Boldogok, a kik az útjokban

ártatlanok, a kik járnak az Úrnak * tör-

vényében !
* Zsolt. 1, 1-3.

2. Boldogok, a kik megrizik az * ta-

núbizonyságit, és a kik teljes szívvel

keresik tet. * 5 móz. 23, 1-14.

3. Azok is a kik nem cselekesznek ha-
misságot, hanem az útaiban járnak.

4. Te parancsoltad * üram^ hogy a te

parancsolatidat igen megrizzük.
* 5 Móz. 26, 16 '19.

5. Oh vajha igazgattatnának az én útaim
a te parancsolatidnak megrizésére !

6. Akkor meg nem szégyenülnék, mikor
néznék minden * te parancsolatidra.

* 5 Móz. 28, 7. 13. 14.

7. Dicsérlek tégedet tiszta szívembl,
minekutánna megtanulándom a te igaz-

ságodnak törvényit,

8. A te parancsolatidat * megrizem

;

ne hagyj el soha engemet.
* Zsolt. 18, 22—24, 1 Kir. 9, 4. s a t.

Beth. 9. Valyon mimódon jobbítja meg
az ifjú az útát, hanem a te beszéded-

nek megtartásával ?

10. Teljes szívembl kereslek tégedet

;

ne engedjed, hogy elidegenüljek atepa-
rancsolatidtól

!

11. Az én szívemben * elrejtettem a te

beszédedet, hogy ne vétkezzem te elle-

ned. * vers 106.

12. Áldott vagy te Uram; taníts meg
engemet a te parancsolatidra.

13. Az én ajakimmai hirdetem a te

szádnak minden törvényit.

14. A te parancsolatidnak útában

gyönyörködöm, miképen minden * gaz-

dagságokban. * vers 20. Zsolt. 19, 10. 12.

15. Ate parancsolatidról gondolkodom,

és nézek a te ösvényidre.

16. A te parancsolatidban * gyönyör-

ködtetem magamat, és el nem felejtke-

zem a te beszédedrl. *vers u. 97.

Gimel. 17. Tégy jól a te szolgáddal,

hogy a míg élek, megtartsam a * te be-

szédedet. * vers 2.

18. Nyisd meg* az én szemeimet, hogy

a te törvényednek csudálatos bölcsesé-

gét láthassam. * vers 12. 34. ee. Eféz. 1, is.

19. Míg e földön * bujdosom ; ne rejtsd

el én tlem a te parancsolatidat.
* Zsolt. 39, 13.

20. Megemésztetett az én lelkem a te

törvényidhez való buzgóságom miatt,

melly bennem vagyon mindenkor;

21. Megdorgálod a kevélyeket: átkoz-

tak * a kik eltávoznak a te parancsola-

tidtÓl. * 5 Móz. 28, 15-68.

22. Vedd el én rólam a szidalmat és

gyalázatot ; mert megriztem a te tan-
bizonyságidat.
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23. A Fejedelmek is leülnek és én el-

lenem szólnak : a te szolgád pedig gon-

dolkodik a te paraucsolatidról.

24. A te bizonyságid én * gyönyörüsé-

gim, és én tanácsosim. * vers u. 20.

Dáleth. 25. Kagadott az én lelkem a

porhoz ;
* eleveníts meg engemet a te be-

széded szerint. * zsoit. 44, 26.

26. Az én útaimat néked megbeszéltem,

és engemet meghallgattál ; taníts enge-

met a te * parancsolatidra. * zsoit. 27, 11.

27. Engedjed hogy értsem meg a te

parancsolatidnak útát: és gondolkodom
a te csudadolgaidról.

28. Az én lelkem, elolvadott a keseríí-

ség * miatt; vigasztalj meg engemet a

te beszédet szerint. * zsoit. 34, 20.

29. A hamisságnak * útát távoztasd el

én tlem, és a te törvényedet adjad

nékem. * vers 37.

30. Az igazságnak útát választottam

magamnak^ a te törvényid * forognak

elttem. * versié. 97.

31. A te bizonyságidhoz ragaszkodom,

óh Uram : ne hagyj * megszégyenülnöm !

* 5 Mdz. 28, 1—14.

32. A te parancsolatidnak útain járok,

minekutánna megvigasztalod az én szí-

vemet.

He. 33. Taníts meg, Uram, engemet a

te parancsolatidnak útára mellyet meg-
rizzek mind végig.

34. Adj nékem olly értelmet, hogy
megrizzem a te törvényedet, és meg
tartsam azt teljes szívembl.

35. Igazgass engemet a te parancso-

latidnak útában; mert abban gyönyör-

ködöm.

36. Hajtsad az én szívemet a te pa-

rancsolatidhoz, és ne engedd hajlani a

telhetetlenségre.

37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy
ne lássanak* hijábavalóságot; a te útaid-

ban eleveníts engemet.
* Máté 5, 28. 29- Jób 31, 1.

38. Teljesítsd meg a te szolgádnak a

te beszédedet, a ki a te tiszteletedhez

ragaszkodott.

39. Fordítsd el a gyalázatot én tlem,
mellytl én félek; mert a te parancsola-

tid jók.

40. Imé kívánom a te parancsolatidat

;

a te igazságodban eleveníts meg enge-

met !

Vau. 41. Szálljon reám a te irgalmas-

ságod, Uram, és a te * szabadításod a

te beszéded szerint ;
* z^oit. is, i.

42. Hogy megfelelhessek valóban az

engem gyalázónak, hogy bizodalmam va-

gyon a te beszédedben.

43. És az igazságnak beszédét soha ki

ne vegyed az én számból ; mert a te íté-

letidt várom.

44. És megrizem a te törvényedet

mindenkor, és mind örökkön örökké.

45. És szüntelen járok nagy széles úton;

mert a te parancsolatidat keresem.

46. És szólok a te bizonyságidról a

Királyok eltt; és meg nem szégyenülök.

47. És gyönyörködtetem magamat a te

parancsolatiddal, mellyeket szeretek.

48. Felemelem az én kezeimet a te

parancsolatidra, mellyeket szeretek, és

gondolkodom a te parancsolatidról.

Zain. 49. Emlékezzél meg a te szol-

gáddal való * beszédedrl
,
mellyrlnékem

reménységet adtál.
* 2 Sám. 3, 18. 7, 8-16.

50. Ez az én vígasztalásom az én nyo-

morúsámgoban, hogy a te beszéded meg-

vigasztal engemet;

51. A kevélyek felette igen csúfoltak

engemet ; mindazáltal a te törvényedtl

el nem hajlottam.

52. Megemlékezem a te eleitl fogva

való* ítéletidrl, óh Uram, és vigaszta-

lást veszek. * zsoit. 78, 12-27. zsoit. 143, 5.

53. A rettegés körülvett * engemet a

hitetlenek miatt, kik a te törvényedet

elhagyták. * zsoit. 34, 20.

54. Nékem énekeim voltak a te paran-

csolatid, az én bujdosásomnak * helyén.
*Zsolt.'42, 7.

55. Megemlékeztem éjjel* a te neved-

rl. Uram, és megriztem a te tudomá-

nyodat. * vers 97. Zsolt. 42, 9.

56. Ez az én vígasztalásom, hogy a te

parancsolatidat megrizzem.
Khet. 57. Én azt mondottam hogy az

én örökségem, Uram, a te beszédidnek

megtartatások

!

58. Teljes szivembl engesztelem a te

orczádat
;
könyörülj én rajtam a te be-

széded szerint.

59. Meggondolom * az én útaimat, hogy
fordítsam az én lábaimat atebizonysá-
gidra. * Siralm. 3, 40.

60. Sietek és nem halasztóm, hogy

j

megrizzem a te parancsolatidat.

61. A gonoszoknak seregeik niegfosz-
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tának engemet ; de a te törvényedrl el

nem felejtkeztem.

62. Éjfélkor felkelek hogy * tégedet

tiszteljelek, ate igazságodrak ítéletiért.
* Zsolt. 42, 9.

63. Társok vagyok én mind azoknak,

kik tégedet * félnek és megrizik a te

parancsolatidat ! * zsoit. loi, 6,

64. A te irgalmasságoddal, óh Uram,
teljes* a föld: taníts meg engemet a te

parancsolatidra ! * zsoit. 36, 6. 33, 5.

Thet. 65. Kegyelmesen cselekedtél a

te szolgáddal. Uram, a te beszéded

szerint.

66. Az okosságnak és tudománynak
drága voltára taníts meg engemet; mert
a te parancsolatidnak hiszek

67. Minekeltte megaláztatnám én té-

velygek vala; most * pedig a te beszéde-

det megrizem. * Jer. 31, is. 19.

68. Jó vagy te és jóltév; taníts meg
engemet a te parancsolatidra.

69. A kevélyek én ellenem * hazug-

ságot gondolnak; én pedig teljes szívvel

rizem a te parancsolatidat. * vers 78. ss.

70. Megkövéredett mint a kövérség az

szívek ;
* de én a te törvényeddel gyö-

nyörködtetem magamat. * zsoit. 73, 4. 7.

71. Jó nékem hogy engemet * mega-
láztál; hogy megtanulnám a te paran-

csolatidat. * vers 67. Péld. 20,30.

72. Jobb nékem ate szádnak* törvénye,

sok ezer arany és ezüst pénznél.
* Zsolt. 10, 10. 11. 1 Tim. 6, 6.

Jod. 73. A te kezeid * teremtettek en-

gemet ; és t ersítettek meg engemet

;

adj nékem értelmet, hogy tanuljam meg
a te parancsolatidat.* J^t lo, 9. 1 2 sám. 5, 12.

74. A kik téged félnek, látnak engemet
és örvendeznek

;
mivelhogy a te beszé-

dedben vagyon reménységem.
75. Tudom, Uram, hogy igazak * a te

ítéletid; és igazán ostoroztál engemet:
* 1 Móz. 18, 25. Eóm. 2, 6-11.

76. Legyen én velem a te kegyelmessé-

ged, hogy megvigasztaljon engemet, a

te szolgádnak mondod * beszéded sze-

rint ;
* 2 Sám . 3, 18. 2 Sám. 7, 8. 12-16. 23, 5.

77. Legyen a te irgalmasságod én raj-

tam hogy éljek ; mert a te törvényed

nékem minden gyönyörííségem.

78. Szégyenüljenek meg a kevélyek,

kik ok nélkül * háborgatnak engemet

;

holott én a te parancsolatidról gondol-

kodom. •
* vers 86 Zsolt. 35, 4— 8.

79. Forduljanak én hozzám a kik té-

ged* félnek, és a te bizonyságidat tudják.
- * Zsolt, lói, 6.

80. Az én szívem tökéletes * lészen a

te parancsolatidban, hogy meg ne szé-

gyenüljetek. * Zsolt. 18, 23. 24.

Caph. 81. A te szabadításodnak

sága miatt elfogyatkozott az én lelkem

;

a te beszédedet várom.

82. A te beszédednek kívánsága miatt

elfogyatkoztak az én szemeim, ezt mond-
ván : Mikor * vigasztalsz meg engemet ?

* Zsolt. 69, 4.

83. Ollyanná lettem, mint a * füstön

megszáradott töml ; de a te parancso-

latidról el nem felejtkeztem * sir. 5, 10.

84. Mennyi lészen a te szolgádnak

napja? mikor ítéled meg az én*hábor-

gatóimat ?
* 1 Sám. 20, 15. 16.

85. Vermet* ástak nékem a kevélyek,

kik nem élnek a te törvényed szerint.
* vers 69. Zsolt. 35, 7,

86. Minden te parancsolatidigazak ; ok

nélktíl * háborgatnak engemet
;

segélj

meg engemet. * vers 78.

87. Csak nem megemésztettek engemet

e földön : mindazáltal el nem hagytam

a te parancsolatidat.

88. A te jóvoltodból eleveníts meg
engemet ; és megrizem * a te szádnak

bizonyságtételét. * vers 106-121.

Lamed. 89. Uram, mind örökké meg-
marad mennyben a te beszéded.

* vers 151.

90. Nemzetségrl nemzetségre vagyon

a te igazságod : megersítetted a földet;

és megmarad.
91. A te parancsolatid szerint álla-

nak mind ez ideig ; mert mindenek te

szolgáid.

92. Ha a te törvényed nem volt volna

minden én * gyönyörííségem ; elvesztem

volna régen az én nyomorúságomban

!

* vers 50. 162. Jer. 15, 16.

93. Soha el nem felejtkezem a te pa-

rancsolatidról ; mert azok által elvení-

tettél meg engemet.

94. Tiéd vagyok én, tarts meg engemet

;

mert * a te parancsolatidról tudakozom.
* vers 45.

95. Engemet vártak a gonoszok hogy

elveszessenek : de én te bizonyságidat

gondolom meg.

96. Minden tökéletes dolognak látom^,
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hogy vége lészen: de a te parancsolatod

igen széles.

Mem. 97. Melly igen szeretem a te

törvényedet! egész napestig csak* arról

gondolkodom !
* zsoit. i, 1-3. 42, 9.

98. Az én ellenségimnél * bölcsebbé

tettél engemet a te parancsolatiddal

;

mert azok mindenkor én velem vágynak.
* Jób'28, 28.

99. Minden én tanítóimnál engemet
bölcsebbé tettél; mert a te bizonyságid

az * én gondolatim. * péia. 9, 10.

100. A vén embereknél bölcsebb va-

gyok; mert a te parancsolatidat * meg-
rizem. * Jób 2S, 28.

4 101. Minden gonosznak ösvényétol

megtartóztattam az én lábaimat, hogy
megrizném a te beszédedet.

102. A te törvényidtl el nem távoz-

tam ; mert te tanítottál engemet.

103. Melly édesek voltak az én ínyem-

nek a te beszédid! édesbek voltak az én

számnak a * méznél! *zsoit. 19, 11.

104. A te parancsolatidból bölcscsé let-

tem: * annakokáért gyíílölöm minden
hamisságnak ösvényét. * Job 28, 28.

Nun. 105. Az én lábamnak szövétneke

a * te igéd, és az én ösvényemnek világa.
* 2 Pét. 1, 19.

106. Megesküdtem; és megállom, hogy
megtartom * a te igazságodnak törvé-

nyit. * jób 23, 11 31, 1-39.

107. Felette igen megnyomorodtam.
Uram : eleveníts meg engemet ate be-

széded szerint.

108. Az én számnak* szabad akarat sze-

rint való áldozatai legyenek kedvesek,

kérlek, eltted óh Uram, és a te törvé-

nyidre taníts meg engemet. * zsid. 3, 15.

109. Az én lelkemet az én markomban
hordozom * mindenkor: mindazáltal a

te törvényedrl el nem felejtkezem.
* 1 Sám. 10, 5.

110. A gonoszok nékem trt * vetet-

tek; de a te parancsolatidtól el nem
tévelyedtem. * zsoit. 35,

7

111. Örökség szerint bírom a te bi-

zonyságtételidet mind örökké ; mert az

én szívemnek * öröme azok ! * vers 92. 97.

112 Hajlott az én szívem a te paran-

csolatidnak cselekedetire, mind örökké
és mind végig.

Samech. 113. Az állhatatlanokat gy-
lölöm : a te törvényedet * pedig szeretem.

* vers 165.
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114. Én rejtekhelyem és paizsom * vagy

te ; a te beszédedben vagyon remény-

ségem. * Zsolt. 84, 10. 12.

115. Távozzatok el tlem ti * gonoszok

hogy rizzem meg az én Istenemnek pa-

rancsolatit. *Z.solt. 101,3-5.

116. Táplálj engemet. Uram a te be-

széded szerint, hogy éljek : és ne hag}^

szégyent vallanom az én reménységem-
ben.

117. Támogass engemet, hogy * szaba-

duljak meg: és a te parancsolatidra né-

zek szüntelen. * vers ei. 143.

118. Megtapodod * mind azokat, kik a

te parancsolatidtól eltávoznak; mert az

álnokságok hazugság. * 5 mz. 28, is- 25.

119. Mint a salakot azonképen elveted

e földnek minden istentelenit; azokáért

szeretem a te bizonyságtételidet.

120. A tled való félelem miatt reszke-

dett az én testem ; mert a te * ítéletidtl
féltem. * vers 119. Zsolt. 17, 4. Jób 13, 11.

Ain. 121. ítéletet és igazságot csele-

kedtem ; ne adj engemet azokmkkezekhe^

kik engemet nyomorgatnak.

122. Légy kezes a te szolgádért néki

javára, hogy a kevélyek el ne nyomja-
nak engemet.

123. Az én szemeim elfogyatkoznak a

te szabaditásodnaA: kívánsága miatt, és

a te igazságodnak beszéde miatt

:

124. Cselekedjél a te szolgáddal a te

irgalmasságod szerint, és a te paran-

csolatidra taníts meg engemet.

125. Te szolgádvagyok * én; adj nékem
értelmet, hogy tudjam meg a te bizony-

ságtételidet. * Zsolt. 116, 16.

126. Ideje vagyon, hogy az Úr ítéletet

cselekedjen ; mert a te törvényedet meg-
rontották.

127. Annakokáért a te parancsolatidat

inkább szeretem az aranynál, mégpedig
az igen tiszta * aranynál

!

* vers 72. Zsolt. 19, 11. Péld. 8, 11.

128. Azért minden te parancsolatidat

teljességgel* igazaknak mondom lenni:

és a hamisságnak minden ösvényét gyíí-

lölöm. *vers 152.

Pe. 129. Csudálatosok a te bizony-

ságtételid; azért megrizi az én lelkem

azokat.

130. A te beszédidnek * ajtajok meg-
világosít, és értelmet ád a kicsinyeknek.

* Zsolt. 19, 9. 2 Tim. 3, 15. 16 .

131. Az én számat elszélesítem és le-
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hegek ; mert a te parancsol atidat nagy
kívánsággal kívántam.

132. Tekints én reám és könyörülj raj-

tam, a mint szoktál cselekedni a te ne-

vednek szeretivel.

133. Az én taimat vezéreljed a te be-

szédeddel, és ne engedjed, hogy valami

hamisság * uralkodjék én bennem.
* Rom. 6, 12. Zsolt. 17, 5.

134. Szabadíts meg engemet az embe-
reknek álnokságoktól, és megrizem a

te parancsolatidat.

135. A te orczádat * világosítsd meg
a te szolgádon, és taníts meg engemet

a te parancsolatidra.
* Zsolt. 116, 16. 4 Mdz. 6, 25. 26.

136. Vizeknek folyásai származnak az

én szemeimbl azok * miatt, kik a te tör-

vényedet meg nem rizik.* vers 139. jer. 9,1.2.

Tzade. 137. Igaz * vagy, Uram, és igaz

a te ítéleted !
* 2 móz. 9, 27.

138. Parancsoltad a te bizoyságidnak

igazságát, és a te igazmondásidat igen

megrizni.

1 39. A te hozzád való buzgó szerelmem

megemészt* engemet; mert elfelejtkez-

nek a te beszédidrl az én ellenségim.
* vers 136. Zsolt. 69, 10.

140. Felette igen tisz^ a te * beszé-

ded ; és a te szolgád szereti azt.
,

* Péld. 30, 5. Zsolt. 19, 9.

141. Kicsiny vagyok én és* utálatos: de

a te parancsolatidról el nem felejtkeztem.
* vers 23. 25. Zsolt. 35, 15. 16.

142. A te igazságod örökkévaló igaz-

ság, és a te törvényed igazmondás.

143. Nyomorúság * és keserség talált

engemet: de a te parancsolatid én gyö-

nyörségim. * zsoit. 34, 20.

144. A te bizonyságtételidnek igazsága

megmarad mind örökké : adj nékem ér-

telmet hogy élhessek.

Koph. 1 45. Mikor kiáltok hozzád teljes

szívembl : hallgass meg engemet, óh

Uram, hogy a te parancsolatidat meg-
rizzem !

146. Mikor segítségül * hívlak: tarts

meg engemet, hogy megrizzem a te

bizonyságidat. * zsoit. 50, 15.

147. Hajnal* eltt kiáltottam te hozzád,

a te beszédedben volt f reménységem.
* Zsolt. 5, 4. 130, 6. t vers 114.

148. Az én szemeim a vigyázókat el-

veszik, hogy a te beszédedrl gondol-

liodjam.

149. Az én szómat hallgasd meg a te

kegyelmességed szerint : Uram, a te tör-

vényid s;zerint eleveníts meg engemet

!

150. En hozzám közelgettek a gonosz

háborgatók, kik a te törvényedtl mesz-

sze távoztak.

151. Közel vagy te, * óh Uram, és

minden te parancsolatid igazak.
* Zsolt. 145, 18.

152. Kégtl fogva tudom a te bizony-

ságid fell, hogy azokat örökké * állan-

dókká tetted. * 1 Pét. 1, 20. Máté 5, 18.

Eesch. 153. Lásd meg az én * nyomo-
rúságomat, és szabadíts meg engemet;
mert a te törvényedrl nem felejtke-

zem el. * vers 61. 141.

154. ítéld meg az én ügyemet és sza-

badíts meg engemet: a te beszéded

szerint eleveníts meg engemet

!

155. Távol vagyon a szabadítás * a

gonoszoktól : mert a te parancsolatidat

nem keresik. * zsoit. 5, 5-7.

156. A te irgalmasságid nagyok, óh

Uram ; a te törvényid szerint eleveníts

meg engemet

!

157. Sokan * vágynak az én nyomor-
gatóim és háborgatóim: de a te bizony-

ságtételidtl nem távoztam el.* zsoit.3,2.3

158. Látám a bnösöket és gyötrel-

mem vala, * hogy a te beszédedet meg
nem rizték.

,

* vers 136. 139.

159. Lásd meg, hogy a te parancsola-

tidat szeretem, óh Uram; a te jóvoltod

szerint eleveníts meg engemet

!

160. A te beszédednek feje az igaz-

mondás ; és mind örökké vagyon minden

te igaz ítéleted.

Schin. 161. A Fejedelmek ok nélkül

háborgattak engemet: a te beszédedtl

félt * az én lelkem. * vers 120.

162. Gyönyörködöm a te * beszéded-

ben, mint a ki nagy nyereséget talált.
* vers 92.

163. Az álnokságot gylölöm és utá-

lom : a te törvényedet szeretem.

164. Minden napon hétszer dicsérlek

téged, a te igazságodnak ítéletiért.

165. Nagy békességek vagyon a te

törvényed * szeretinek, és nincsen azok-

nak bántatások. * 5 móz. 28, 1-14.

166. Várom a te szabadításodat, Üram,

és a te parancsolatidat cselekeszem.

167. Megtartja az én lelkem a te bi-

zonyságidat és azokat igen szeretem.

168. Megtartom a te parancsolatidat
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és bizonysági dat: mert minden én útaim

te
* eltted vágynak. * z^oit. 139, 2-4.

Tau. 169. Közelgessen az én kiáltásom

a te orczád eleibe, ürám; a te beszéded

szerint tégy bölcscsé engemet.

170. Menjen te eldbe az én könyörgé-

sem ; a te beszéded szerint * szabadíts

meg engemet. * zsoit. 50, 15.

171. Az én ajakaim mondanak dicsére-

tet,
* minekutánnamegtanítandasz enge-

met a te parancsolatidra. * zsoit. 51, n.

172. Az én nyelvem énekli a te beszé-

dedet ;

* mert minden te parancsolatid

igazak. *péid.6, 21-23.

173. Legyen a te kezed nékem segít-

ségül; mert a te parancsolatidat válasz-

tottam magamnak.
174. Kívánom a te szabadításodat

Uram, és a te törvényed nékem * minden

gyönyörségem. *vers92.

175. Éljen az én lelkem, * hogy dicsér-

jen tégedet, és a te ítéletid legyenek

nékem segítségül. * zsoit. ns, 17.

176. Tévelygettem * mint az elveszett

juh : keresd meg a te szolgádat ; mert

a te parancsolatidat nem felejtettem el

!

* Ésa. 53, 6.

120. ZSOLTÁR.

Panaszolkodik Dávid az ellenséginekkegyetlemág ekröl.

1. Éneke a grádicsoknak.

Az én nyomorúságomban az * Úrhoz

kiálték ; és meghallgata engemet.
* Zsolt. 18, 5-7. 50, 15.

2. Uram, az én lelkemet szabadítsd

meg a hamisság szóló * ajaktól, és a

csalárd nyelvtl. * 1 sám. 24, 10.

3. Mit ád tenéked, vagy mivel gazdagít

meg tégedet csalárd nyelv?

4. Kiknek beszédek hasonlatosok az

ersnek éles * nyilaihoz és a fenyfába

esett tíízhöz. * zsoit. 52, 4-6.

5. Jaj nékem, hogy * számkivetett va-

gyok a t Mések nemzetsége között és

lakom a Kédár ft sátorai között

;

* 2 Sám. 26, 19. 1 1 Móz. 10, 2. ff 1 Móz. 25, 12-15,

Ezek. 27, 21.

6. Sok ideig lakott az én lelkem a bé-

késéinek ellenségivel.

7. Én a békességet szeretem: de mi-

kor én szólok, k viadalhoz készülnek.

^ 121. ZSOLTÁR.

Tanúság az Isten segítségérl és oltalmáról.

1. Éneke a grádicsoknak.

Felemelém az * én szemeimet a he-

gyekre, honnét jne nékem segítségem :

Zsolt. 123, 1.

2. Az én segítségem az Vixi6\* vagyon,

ki teremtette a mennyet és a földet

!

* Zsolt. 124, 8.

3. Nem engedi, hogy a te lábad eles-

sék ; nem szunnyad a te * rizd.
* vers 4. Ésa. 27, 3.

4. ímé nem szunnyad és nem aluszik

az Izraelnek rizje

!

5. Az tír néked rizd, az r néked ár-

nyékod, és a te jobbkezed fell vagyon;

6. Nappal a nap meg nem * süt tége-

det, sem a hold éjjel

;

* 2 Móz. 13, 21. 22. 14, 19. 20. 24.

7. Az Úr megriz tégedet minden go-

nosztól :
* megrizi a te lelkedet

!

* Zsolt. 91,6-10.

8. Az Úr megrizi a te kimeneteledet

és bémeneteledet, mostantól fogva mind
örökké

!

122. ZSOLTÁR.
Tanúsííg az isteni szolgálatról és e világi gubernálásárdl.

1. Éneke a grádicsoknak, Dávidé.

Örvendezek, mikor nékem azt mondják

:

Menjünk el az Úr * házába; * z»oit. 84, 3.

2. Hogy állanak a mi lábaink a te

kapuidban, óh Jérusálem

!

3. A Jérusálem szépen * építtetett

város, melly egybeszerkesztetett egyen-

lképen. * Zsolt. 48, 2. 4. 12, 13.

4. Hogy oda menjenek * a nemzetségek,

az Úrnak nemzetségei, az Izráelnek bi-

zonyságához, az Úr nevének f tisztele-

tire ;
* 5 Móz. 16, 16. 17. t Zsolt. 132, 12. 13.

5. Mert ott helyheztettek az ítéletnek

székei, a Dávid házának * székei.
* 2 Sám. 5, 6. 9.

6. Könyörögjetek Jérusálemnek
*

késségéért, ezímonc^iján; Legyenek sze-

rencsések,a kik téged szeretnek !* 2 Krón. 6,6.

7. Legyen békesség a te kerítésedben,

és csendesség a te tornyaidban :

8. Az én atyámfiaiért és az én barátim-

ért kérem most, hogy legyen békesség

te benned

!

9. A mi Urunknak Istenünknek * há-

záért kivánok néked jót

!

* Zsolt. 132, 12. 13 2 Krón. 6, 6.

123. ZSOLTÁR.

A hívek az ö nyomorúságokban Istenhez folyamodván, az

, kegyelmét kérik.

1. Éneke a grádicsoknak.



ZSOLTAE KÖNYVE 123. 124. 125. 126. 127.638

Te hozzád emelem az én szemeimet, ki

lakozol * mennyekben. *zsoit. 121,2.

2. Imé miképen a szolgáknak szemeik
az ö uroknak segítségekre néznek, és a

szolgálóleánynak szemei az asszonyá-

nak segítségére : azonképen a mi szeme-
ink a mi Urunkra Istenünkre, mígnem
könyörül mi rajtunk

!

3. Könyörülj rajtunk, óh Uram, könyö-
rülj rajtunk: mert igen* megteljesedtünk

gyalázattal. * zsoit. ss, 4.

4. Igen megteljesedett a mi lelkünk a

gazdagoknak csúfolásokkal, és a kevé-

lyeknek megutálásokkal

!

124. ZSOLTÁR.
Hálaadás a megszabadításért.

1. Éneke a grádicsoknak. Dávidé.

Ha az Úr nem volt volna mi velünk,

mondja most az Izráel:

2. Ha az Úr nem volt volna mi mellet-

tünk, mikor az emberek ellenünk * támad-

nának ;
* 2 Sára. 5, 17. 8, 1-14. 2 Sám. 10, 1-9.

3. Akkor minket elevenen elnyeltek

volna; mikor az búsulások ellenünk

felgerjedet volna.

4. Akkor a vizek * elborítottak volna

minket, a patak általment volna a mi
leikünkön ;

* zsoit. 69, le. Ésa. 8, v. 8.

5. Akkor általmentek volna a mi lei-

künkön a megáradott vizek

!

6. Áldott legyen az Úr, ki nem adott

minket prédára az fogaiknak

!

7. A mi lelkünk megszabadult, mint a

madár a madarászoknak * trökbl; a tr
elszakadozott, és mi megszabadultunk

:

* Zsolt. 91,3.

8. A mi segítségünk volt az * Úrnak
nevében, ki teremtette a mennyet és a

földet ! * Zsolt. 121, 2.

125. ZSOLTÁR.
Az Istennek ers és örökkévaló oltalmáról.

1. Éneke a grádicsoknak.

A kik bíznak az Úrban, hasonlatosok

lesznek a Sión hegyéhez, melly meg nem
mozdúl, * és mind örökké megmarad

;

* Zsolt. 78, 68. G9.

2. Mint Jerusálem körííl hegyek vágy-

nak; azonképen vagyon az Úr az népe

körül * mostantól fogva mind örökké.
* Zsolt. 34, 8.

3. Mert nem marad meg a gonoszok-

nak birodalmok az igazaknak sorsokon.

hogy az igazak semmi hamisságra ne

nyújtsák az kezeiket.

4. Tégy jól óh Uram a jókkal, és az

igaz * szív emberekkel ; * zsoit. 112, 4.

5. A kik pedig az gonoszságokra tér-

nek, az Ür küldje el azokat veszedelemre

a hamisságnak * cselekedivel. Legyen

békesség az f Izráelen ! * zsoit. 5, 5. 7.

t Gal. 6, 16.

126. ZSOLTÁR.

A fogságból megszabadult Mvek intetnek a hálaadásra;

1. Éneke a grádicsoknak.

Mikor az ür visszahozná a * Sionnak

foglyait
;
ollyanok valának, mint a kik

álmodoznak.
* 1 Krón. 15, 13. 16. 35. Esd. 1, 1—5. 2, 1.

2. Akkor nevetséggel bételék a mi
szánk, és a mi nyelvünk vígassággal

;

akkor azt mondották a pogányok ma-
gokban: Hatalmasan * cselekedett az Úr
ezekkel ! * zsof. 3, 20.

3. Hatalmas dolgokat cselekedett az Úr
mi velünk ; azért vígadunk !

4. Uram, szabadítsd meg * a mi fog-

lyainkat, mintha vizet vinnél a száraz

tartományba. * 1 Krón. 15, 13. 16, 35.

5. A kik vetnek könyhuUatással, nagy

örömmel aratnak.

6. A ki az í) keresett magvát vivén,

sírva megyén vala ; az térjen meg nagy

énekszóval, hozván az kévéit

!

127. ZSOLTÁR.
Az ember semmit nem szerezhet, és semmi nem sza-

porodhatik az Istennek áldása nélkül.

1. Éneke a grádicsoknak, Salamonnak.

Ha az Úr nem épiti a háaat; hijába fá-

radnak a kik azt építik : ha az Úr nem
rzi a várost, hijába vigyáznak az rizk.
2. Hijábavaló dolog, néktek reggel ha-

mar felkelnetek, késn feküdnétek le, és

nagy fáradtsággal * kenyeret ennetek

;

holott az Isten Siz 0 szerelmesinek f en-

ged álmot. * Ezék. 12, 19. t Máté 6, 31—33.

3. Imé az Úrnak örökségei a íiak, és

az asszony méhének * gyümölcse, juta-

lom ! * Zsolt. 128, 3—6. 1 Móz. 33, 5.

4. Miképen a nyilak a hatalmas ers-
nek kezében: ollyanok az ifjúságnak íijai.

5. Boldog ember, a ki megtölti az

tegzét * azokkal; nem szégyenülnek meg,
nykor az ellenségeket a kapuban
megszólítják. * vers 4.
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128. ZSOLTÁR.

Az Istent tisztelknek jól lészen dolgok.

1. Éneke a grádicsoknak.

Boldog ember az, a ki féli az Urat, és

a ki az ö útaiban * jár

;

* vers 3-6. Zsolt. 1, 1-3.

2. A te kezeidnek munkáját * eszed
;

boldog lészesz és jól lészen dolgod
;

* Zsolt. 37, 25. 26.

3. A te feleséged mint a term szl,
a te házaidban ; a te íijaid, mint az

olajfának ágai, a te asztalod köri.

4. ímé így áldatik meg a férjíiú, a ki,

féli az Urat

!

5. Megáld téged az r * Sionból, és

meglátod Jérusálemnek javait életednek

minden idejében. * zsoit. 132, 13. 14.

6. És meglátod íijaidnak * íijait, és 2iz

Izráelen való f békességet. * 2 móz. 20, 12.

t Zsolt. 106, 5. 1 Kir. 4, 20. 21.

129. ZSOLTÁR.

A híveknek e világon való sok nyomorúságok, és Istenti
való megszabaditatások.

1. Éneke a grádicsoknak.

Gyakorta nyomorgattak engemet az én

ifjúságomtól * fogva, mondja most az

Izráel! * Bír. 3, 12-14. e, 1. 1 sám. 4, 10. 11.

2. Gyakorta nyomorgattak engemet az

én ifjú^gomtól fogva ; mindazáltal né-

kem semmit nem árthattak.

3. Az én hátamon szántottok a szán-

tók, és hosszú barázdát vontak.

4. Az Úr igaz, elszaggatta * a gono-

szoknak köteleket. * 2 sám. 7, 9. 10.

5. Megszégyenülnek és hátratérülnek

mind azok, a kik gylölik a * Siont.
* Zsolt. 46, 6. 7. 48, 3—9. 76, 3-7.

6. Ollyanok lésznek mint * a házfedelen

való f, melly, minekeltte kiszaggat-

tatnék, megszárad : * Ésa. 37, 27. se, 37.

7. Mellyel az arató meg nem tölti az

markát, sem az ölét a kéveköt.
8. És nem mondják az útonjárók : Az
Urnák áldása legyen rajtatok ; áldunk

titeket az Úrnak nevében.

130. ZSOLTÁR.

Keserves embernek buzgóságos imádsága.

1. Éneke a grádicsoknak.

A mélységbl * kiáltok hozzád óh

Uram! *zsoit. 88,6-8.

2. Uram, hallgasd meg az én szómat,

128. 129. 130. 131. 132. 639

a te füleid legyenek íigyelmetesek az én

könyörgésemnek szavára

!

3. Ha a mi bneinket * megtartándod,

óh Uram : Uram kicsoda f maradhat
meg? * Zsolt. 25, 11. t Jób 14, 16-18_

4. De te nálad vagyon a * kegyelem,

hogy tiszteltessél. * zsoit. 32, 5. 103, 2. 3.

5. Várom * az Urat, várja az én lelkem

tet^ és az beszédében vagyon az én

reménységem. * zsoit. 27, 13. 14.

6. Az én lelkem figyelmeteshen várja

az Urat, hogynem mint a vigyázók a

reggelt, a vigyázók, mondom^ a reggelt

!

7. Várjad Izráel az Urat: mert az Úr-
nál vagyon a * kegyelmesség, és bséges
nála a szabadítás. * vers 4.

8. És szabadítja meg Izraelt, min-
den * bneibl ! * Ésa. 4,3.

131. ZSOLTÁE.

Tüköré az alázatos léleknek.

Uram, nem fuvalkodik fel az én szívem,

sem az én szemeim nem emelkedtek

fel, és nem jártam nagy és én felettem

való csudálatos dolgokban.

2. Ha ollyan nem voltam és az én

lelkem ollyan nem volt, mint a téjtl

elválasztatott gyermek az annyánál

;

hasonló volt bennem az én lelkem a

téjtl elszakasztatott gyermekhez

!

3. Bízzál * Izráel az Úrban, mostantól

fogva mind örökké ! * zsoit. 115, 9.

132. ZSOLTÁR.

Dávid szorgalmatos az Isten hajlékáról.

1. Éneke a grádicsoknak.

Emlékezzél meg, óh Uram, Dávidról,

és minden nyomorúságáról.

2. Ki megesküdt az Úrnak, fogadást

tett a Jákób ers Istenének mondván:
3. Ha bémenéndek az én házamnak

hajlékába, ha az én ágyamba felhágok:

4. Ha az én szemeimnek aludniok

hagyok, és az én szemöldökimnek szu-

nyadniok : bátor elveszek.

5. Mígnem megtalálom az Úrnak
helyét, és a Jákób ers * Istenének^

sátorinak helyét.

6. ímé hallottuk, hogy volt az régen

Efratánál : volt az ideje, mikor megta-

láltuk azt Jaárnak mezején.
* 1 Krón. 28, 2. 3. 29, 3.

7. Elmegyünk most az hajiékihoz,
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hogy meghajtsuk * magunkat az o lába-

inak zsámolyánál. * zsoit. 99, 5.

8. Kelj fel óh Uram, hogy menj a te

nyugalmadba, te * és a te erdnek lá-

dája. * 5 Móz. 10. 35.

9. A te apjaid öltöztessenek fel igaz-

sággal, és a te szentid örvendezzenek.

10. Dávidért * a te szolgádért ne

utáld meg a te megkenetett Királyoándk

OrCZáját. * 1 Kir. ]], 12. 2 Kir. 19, 34-

11. Meg esküdt az Úr Dávidnak igaz-

sággal, és azt meg nem másolja, ezt

mondván : A te ágyékodnak gyümöl-

csébl ültetek Királyt a te székedbe.

- 12. Ha megörizéndik a te íijaid az én

szövetségemet és az én bizonyságimat,

mellyekre ket megtanítom : azoknak

fijai is mind örökké ülnek a te széked-

ben. * 2 Sám. 7, 12-16.

13. Mert választotta azÚr*Siont, sze-

rette azt magának lakhelyül mondván :

* 1 krón. 21, 26. 22, 1. 2.

14. Ez lészen az én * nyugodalmam
mind örökké: itt lakozom; mert ezt kí-

vántam Vala. * 1 Kir. 6, 12. 13. 9, 3.

15. Az eleségét megáldom gazdagon

;

és az szegényit bétöltöm kenyérrel.

16. És az Papjait * megoltalmazom,

és az szentéi nagy örömmel örvendez-

nek. *2Krón. 6, 41.

17. Azt mivelem ott, hogy teremjen a

Dávidnak szarva, /wto szerzettem * szö-

vétneket az én megkent Királyommk.
* vers 11. 12. í Kir. 11,36.

18. Az ellenségit * gyalázattal veszem

köri; rajta pedig fénjeik f az ékes-

sége. * Zsolt. 18, 38—43. t Zsolt. 21, 4. 6.

133. ZSOLTÁR.

Dávid javallja az Isten népének egyességet.

1. Éneke a grádicsoknak, Dávidé.

Imé melly igen jó és melly gyönyörsé-
ges dolog, az atyafiaknak egyességben
való lakások

!

2. Ez igaz ollyan mint az ember fejére

öntetett drága * kenet, melly a szakállán

megyén alá, az Áro^ Pap szakállán,

melly lefoly szinte az öltözetinek alsó

prémjére. * 2 mz. 30, 23-33.

3. Mint a Hermon * hegynek harmatja,

és a melly a Sión hegyeire leszáll;

mert ott parancsolja az Úr, hogy legyen

áldás és élet mind örökké ! * Ének. 4, s.

134. ZSOLTÁR.

A lelki Pásztoroknak tisztek.

1. Éneke a grádicsoknak.

Imé mostan áldjátok az Urat, Ürnak
minden szolgái, kik minden éjjel álló-

tok az Úrnak házában !

• 2. Emeljétek fel a ti * kezeiteket a

szent helyen, és áldjátok az Urat

!

* Zsolt. 141, 2.

3. Áldjon meg tégedet az Úr* Sionból,

ki teremtette a mennyet és a földet

!

* Zsolt. 132, 12. 13.

135. ZSOLTÁR.

Intés az isteni dicséretre.

1. Hallélu-Jah!

Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek

ti Úrnak szolgái.

2. Kik állótok az Úrnak * házában,

a mi Istenünknek házának pitvariban.
* Zsolt. 134, 1.

3. Dicsérjétek az Urat; * mert jó az Úr

!

Énekeljetek az nevének ; mert gyönyö-

rséges. * Zsolt. 118, 1.

4. Mert Jákóbot választotta magának
az Úr, és az Izráelt saját * népévé.

* 2 Móz. 19, 5. 6. 1 Pét. 2, 9.

5. Én bizonnyal tudom, hogy nagy * az

Úr ; és a mi Úrunk minden isteneknekm

felette vagyon. * 2 móz. 15, 11. zsoit. se, 8.

6. Mindeneket, valamiket * akár az Úr
cselekeszik mennyekben és a földön ; a

tengerben és minden mélységekben.
* Zsplt. 115, 3.

7. Ki a felhket * a földnek utolsó ha-

tárából felhozza, ki villámlásokat szerez

esvel egybe, és a szelet kihozza az

tárházából. * Jer. 10, 13.

8. Ki Égyiptomnak elsszülöttit * meg-
ölte mind emberek mind barmok között.

* 2 Móz. 12, 29.

9. Mikor jeleket és csudákat bocsátott

volna reád, te * Égyiptom or^^'á^a.- Fa-

raóra és minden szolgáira.* zsoit. 78, 43. 51.

10. Ki megvert sok népeket, és ers
Királyokat * megölt ;

* Jós. 12, 1-24.

11. Sihont * az Emoreusok Királyát,

és Ogot Básánnak Királyát, és a Ka-
naneusoknak minden birodalmokat;

* 4 Mz. 21, 23—35.

12. És az földöket adá * örökségííl

az Izráelnek az népének örökségéül.
* Zsolt. 78,55.
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13. Uram, a te neved mind örökké

vagyon : Uram, a te emlékezeted * nem-
zetségrl nemzetségre megmarad.

* Zsolt. 102, 13.

14. Mert megítéli az r az népét;

és * az szolgáinak kegyelmes lészen.
* 5 M(5z. 32, 36.

15. A pogányoknak * bálványaik ezüst

és arany, emberek kezeiknek csinálmá-

nyoJf ^
* Zsolt. 115, 4-8.

16. Szájok vagyon azoknak; de nem
szólnak : szemeik vágynak azoknak ; de

nem látnak.

17. Füleik vágynak nékik ; de nem hal-

lanak, és nincs lehellet az szájokban.

18. Hasonlatosok azokhoz, kik azokat

csinálják, és minden valaki * azokban
bízik. * É^a-

f

.

19. Izráel háza áldjátok az Urat ; Áron
háza áldjátok az Urat

!

20. -Lévi háza áldjátok az Urat; kik

félitek az Urat, áldjátok az Urat

!

21. Áldott legyen az Úr Sionból, ki la-

kozik * Jérusálemben. Hallélu-Jah.
* 1 Kir. 11,36.

136. ZSOLTÁR.
Inti Dávid az Anyaszentegyházat az Isten dicséretire az

nagy kegyelmességéért.

1. Dicsérjétek az Urat : mert * jó ;

mert mind örökké megmarad az ir-

galmassága. * Zsolt. 106, 1.

2. Dicsérjétek az isteneknek * Istenét

;

mert mind örökké megmarad az ir-

galmassága. * 5 Móz. 10, 17.

3. Dicsérjétek az Uraknak Urát; mert
örökké megmarad az o irgalmassága.

4. Ki nagy csudákat * cselekeszik egye-
dííl : mert mind örökké megmarad az

irgalmassága. * zsoit. 72, is.

5. Ki teremtette * az egeket az böl-

csesége által ; mert mind örökké meg-
marad az irgalmassága. * Jer. 10, 12.

6. Ki megersítette a földet a * vizek

felett ; mert mind örökké megmarad az

irgalmassága. * zsoit. 24, 2.

7. Ki teremte ama nagy * lámpásokat

;

mert mind örökké megmarad az irgal-

massága. * 1 Mdz. 1, 16-18.

8. A napot, hogy nappal uralkodnék
;

mert mind örökké megmarad az irgal-

massága.

9. A holdat és a csillagokat, hogy
uralkodnának éjszaka; mert mind örökké
megmarad az irgalmassága.

10. Ki megveré az Égyiptombelieket

az * elsszülötteikben ; mert mind
örökké megmarad az irgalmassága.

* 2 Móz. 12, 29.

11. És kihozá * az Izráelt közzíílök:

mert mind örökké megmarad az irgal-

massága. * 2 Móz. 12, 31-87.

12. Hatalmas kezével és kinyújtott kar-

jával ; mert mind örökké megmarad az

irgalmassága.

13. Ki a veres tengert * kétfelé válasz-

tá ; mert mind örökké megmarad az

irgalnaassága. * 2 móz. 14, 21.

14. És általvivé az Izráelt annak * kö-

zepette ; mert mind örökké megmarad
az irgalmassága. * 2 móz. u, 22-28.

15. És elveszté Fáraót és minden né-

pét a veres tengerben ; mert mind örök-

ké megmarad az irgalmassága.

16. Ki az népét általvitte a * pusz-

tán ; mert mind örökké megmarad az

irgalmassága. * 2 Mdz. 15, 22.

17. Ki nagy Királyokat * megvere
;

mert mind örökké megmarad az ir-

galmassága. * 4 Móz. 21, 21-25.

18. És megöle hatalmas Királyokat;

mert mind örökké megmarad az ir-

galmassága.

19. Sihont * az Emoreusok Királyát;

mert mind örökké megmarad az ö ir-

galmassága. * 4 Móz. 21, 21-25.

20. Ogot * a Básán Királyát ; mert

mind örökké megmarad az irgalmas-

sága. ^
4 Móz. 21, 33-35.

21. És adta az földöket örökségííl

;

mert mind örökké megmarad az ir-

galmassága.

22. Örökségííl az szolgájának az Izrá-

elnek ; mert mind örökké megmarad az

irgalmassága.

23. Ki a mi alázatos állapotunknak

idején megemlékezett rólunk; mert mind
örökké megmarad az irgalmassága.

24. És megszabadított minket a mi el-

lenséginktl ; mert mind örökké megma-
rad az irgalmassága.

25. Ki eledelt ád minden * testnek
;

mert mind örökké megmarad az ir-

galmassága. * Zsolt. 147, 9.

26. Dicsérjétek a mennyeknek ersi^-

tenét ; mert mind örökké megmarad az

irgalmassága.

137. ZSOLTÁR.
Panaszok a Lévitáknak a Babilóniai fogságban.

1. A Babilonnak * folyóvize mellett

41
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ott Ülünk vala, és sírunk vala; mikor

megenalékeznénk a Sionról. * Jer. 39, 9.

2. A fzfákra felfüggesztjük vala hege-

dnket, Babilónnah közepette.

3. Jóllehet ott ugyanazok, kik * min-

ket fogva elvittek vala és elrontottak

vala ; kívánnak vala mi tlünk vígassá-

gos éneket, ezt mondván: Énekeljetek

nékünk a Sionnak énekei közzííl !

* 2 Kir. 25, 1. 11.

4. Mimódon éneklettük volna az Úr-

nak énekét az idegen földön ?

5. Ha elfelejtkezem rólad * óh Jérusá-

lem; felejtkezzék el magáról dJL én

jobbkezem !

6. Ragadjon az énnyelvem az én Ínyem-

hez, ha meg nem emlékezem rólad, és

ha az én f vigasságom a Jérusálemben

nem lészen !
* Jer. 51, 50.

7. Emlékezzél meg Uram az Edomiták

ellen * a Jérasálemnek f napjáról, kik

ezt mondották: ft Rontsátok, rontsátok

mind fundamentomig, valami abban

vagyon !

* Ésa. 34, 5—8. f Jer. 39, 2. 3. 8. ff Ezek. 25, 3. 6. 8.

Ezék. 2. 35, 15. Abd. vers 11.

8. Babilonnak * leánya, te is elpusztít-

tatol : Boldog lészen, valaki megfizet

néked a te gonoszságodért, mellyel mi
hozzánk voltál ! * Jer. 50, 1-3. 51, 1-49.

9. Boldog ember lészen, a ki megra-

gadja, és a ksziklához veri a te * ki-

csiny gyermekeidet! * Ésa. i3,i6.i7.Dán.5,3o.3i.

138. ZSOLTÁR.

Hálaadása Dávidnak.

1. Dávid Zsoltára,

Dicsérlek tégedet teljes * szivembl, az

istenek f eltt éneket mondok néked!
= Zsolt. 9, 2. t Zsolt. 82, 1. 6.

2. Meghajtom * magamat a te szent-

ségednek templománál, és dicsérem a te

nevedet, a te kegyelmességed és igaz-

mondásod fell ; mert mindeneknek fe-

lette magasztaltad a te nevedet és a te

beszédedet. * zsoit. 132, 7.

3. A melly nap kiáltottam, azonnal

meghallgattál engemet; megszaporítot-

tad az én lelkemben az ert.

4. Dicsérnek tégedet, óh Uram, a föld-

nek minden * Királyai, mikoron hallánd-

ják a te szádnak beszédit. * zsoit. 68, 32. 33.

5. És éneket mondanak az Úrnak útai

fell
; mivelhogy nagy az Úrnak dics-

sége !

6. Mert jóllehet felséges az Úr; mind
azáltal az alázatost * nézi ; és a kevé

lyeket nagy távol látja.
* Zsolt. 113, 6—8. Ésa. 66,

7. Ha a nyomorúságnak közepette já

rok is, megelevenítesz engemet ; az é

ellenségimnek haragjok ellen kinyújtó

a * te kezedet, és megtart engemet a te

jobbkezed. * zsoit. is, 5. e. le. 17

8. Az Ür * elvégezi a mit én benne"

kezdett; f Uram a te irgalmasságo

mind örökké vagyon ; a te kezeidne

munkáit ne hagyjad el

!

* Zsolt. 57, 3. Filip. 1, 6. t 2 Sám. 3, 18. 2 Sám. 7, 12. 1

139. ZSOLTÁR.
Dávid az Isten minden tudását és gondviselését szeml

vén, hozzá hségét mutatja.

1. Dávid * Zsoltára az Éneklmester
nek engedtetett, * 2 sám. 23,

Uram,te megkísértettél, és esmérsz * en

gémet. * zsoit. 17, 3. jer. 12,

2. Te tudod az én ülésemet és felke-

lésemet, távol látod az én gondolatomat.

3. Az én ösvényeimet és lefekvésemet

köríílvetted, és minden én útaimat jól

tudod

;

4. Mikor még az én nyelvem alatt nin-

csen a beszéd ; ímé Uram, te azt mind
jól * tudod ! * Zsolt. 44, 22.

5. Ell és hátúi megkörnyékeztél enge-

met, és a te kezedet én reám tetted.

6. Csúdálatosb és magasságosb * a te

bölcseséged, hogynem mint én azt meg-
foghatnám ;

* Zsolt. 92, 6.

7. Hová mennék a te lelked eltt, és

a te orczád eltt hová futnék ?

8. Ha a mennybemegyek ott vagy; ha

a koporsóba vetem az én * ágyamat, ott

is jelen vagy. * Ámós 9, 2.

9. Ha ollyan szárnyaim volnának is,

mint a hajnalnak, és a tengernek utolsó

határánál laknám is :

10. Oda is a te kezed vinne engemet,

és a te jobbkezed megfogna engemet.

11. Ha azt mondándom : Talán a sö-

tétség elfedez engemet ; de a sötétség

is világosság én körültem.

12. A sötétség is nem fedez el engemet

te eltted, hanem az éjszaka is mint a

nap fénylik, a sötétség * te eltted oly-

lyan, mint a világosság. * vers 2. 4.

13. Az én veséimet te birod, és te fe-

deztél bé engem az én anyám méhében.
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14. Dicsérlek tégedet, hogy csudálatos-

képen csudálatossá tettél engemet ; csu-

dálatosok a te cselekedetid, és az én lel-

kem ezt jól tudja

!

15. Nem rejtetett el te eltted az én

csontaimnak alkotása^ mikor formáltat-

tam rejtekben, és csudálatos * mester-

séggel alkotattam, mintegy a földnek

alsó részeiben. * Job lo, 10-12.

16. Az én testemet, mikor még forma

nélkül volna, látták a te szemeid, és a

te könyvedbe mind ezek béírattattak :

a napok is, mellyeken azok formáltat-

nak vala, mikor még azokban egy sem
volna.

17. Annakokáért, melly igen drágalá-

tosak én elttem a te * gondolatid, óh

ers Isten ! és azoknak summájok melly

nagy ! * zsoit. 40, e. 71, 15.

18. Megbeszéleném azokat; de a fö-

vénynél többek : mikor felserkenek is,

te veled vagyok.

19. Hogyha elvesztenéd, óh Isten, a

hitetlen embert : a kegyetlen vérszopók

eltávoznának tlem.
20. Kik te felled gonoszúl szóltak; és

felmagasztalják a te ellenségidet.

21. A kik tégedet gylöltek. Uram,
avagy nem * gylöltem é azokat ? és a te

ellenségidet avagy nem utáltam é ?
* Zsolt. 101, 4—8. Jel. 2, 6.

22. Tökéletes gylölséggel gylöltem
azokat, és nékem ellenségim voltak.

23. Kisérts meg * engem, ers Isten
;

és lássad az én lelkemet
;

próbálj meg
engemet, és lásd meg az én gondolati-

mat ;
* Zsolt. 26, 2.

24. És lásd meg, ha bosszúságodra

való úton járok é, és hordozz engemet
tökéletes úton.

140. ZSOLTÁR.
Könyörög Dávid Istennek az ellenségitl való szaba-

dulásért.

1. Dávid Zsoltára, az * Éneklmester-
nek adatott. * 1 Krn. 25, 1.

2. Szabadíts meg engemet, óh Uram,
az álnok emberektl, és a kegyetlenek-

tl oltalmazz meg engemet !

3. Kik gondolnak gonoszt az szivek-

ben, és minden nap g3^ülnek a harczra.

4. Megélesítették az nyelveket mint
a kigyók

;
áspis kígyónak * mérge va-

gyon az ajakok alatt. * Rom. 3, 13. jak. 3, s.

5. Oltalmazz meg engemet, Uram, a

C43

gonoszoknak kezektl, a kegyetlenektl

rizz meg engemet ; arról gondolkodnak,

hogy lábamról eltaszítsanak.

6. A kevélyek trt vetettek nékem és

köteleket, hálót * vetettek nékem az én

ösvényemre,és ártalmat csináltak nékem.
* Zsolt. 7, 16. 17.

7. De én azt mondám az Úrnak : én

ers Istenem vagy te
;

hallgasd meg
Uram az én könyörgésemnek beszédét.

8. Uram Isten, én megtartásomnak
ereje, béfedezted az én * fejemet a had-

nak napján. * 2 sám, 7, 9.

9. Ne engedjed. Uram, a mit a gonosz

ember kíván ; az gonosz gondolatjokat

ne vigyed el
,
hogy ne fuvalkodja-

nak fel.

10. A kik engemet körülvettek, azok-

nak ajakoknak mérge * boritsa bé az

fejeket. * zsoit. 7, le. 17.

11. Szálljon azokra * elevenszén: vesse

azokat Isten a tzbe és verembe, honnét

meg ne szabaduljanak. * Jót 20. 26-28.

12. Az átkozódó nyelves ember ne le-

gyen állandó e földön ; és a kegyetlen

embert mind addig vadássza a * vesze-

delem, mígnem nyaka szakad. *Jób 20, 7.8.

13. Bizonnyal tudom, hogy az Úr a

nyomorultnak perit * felvészi, és a sze-

gényért bosszút áll. * Zsolt. 9, 3.

14. Az igazak pedig a te nevedet dicsé-

rik, és az igazak lakoznak * a te orczád

eltt. * Zsolt. 92, 13-16.

141. ZSOLTÁR.
Könyörgése Dávidnak az Isten vezérléséért és megsza-

badításáért.

1. Dávid Zsoltára.

Uram, te hozzád kiáltok : siess én hoz-
zám : figyelmezzél az én szómra, mikor
te hozzád kiáltok !

2. Menjen fel az én imádságom te

eldbe, mint a jóillatú * füst : és az én
kezeimnek f felemelések, mint az estvéli

áldozat. * 2 Móz. 30, 7. 9. f Zsolt. 134, 2.

3. Fogd bé. Uram, rizd meg az én

szájamat ; oltalmazd meg az én * aja-

kimnak ajtaját. * zsoit. 39, 2.

4. Ne engedjed hajlani az én szivemet

gonoszra, * és hogy foglaljam magamat
hamisságnak cselekedetiben , azokkal

egybe, kik hamisságot cselekesznek ; és

ne engedjed, hogy egyem az gyönyö-
rséges étkekben. * zsoit. 119, se.

5. Feddjen meg engemet az * igaz, és

41*
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jó néven veszem; dorgáljon meg enge-

met, és nékem oUyan lészen mint a

drága balzsam, ne tartsa meg azt az én

fejemtol ; mennél inkább miveli azt én

velem, annaí imádkoztam érettek

az Ö nyavalya]okban. * Péid. lo, 20.

6. Vettessenek le a ksziklákra ezek-

nek Bíráik, hogy az én beszédimet hall-

ják meg, mivelhogy azok gyönyörsé-
gesek

;

7. Mert miképen valamelly ember a

követ vágja és darabolja a földön; azon-

képen hányattattak el * a mi tetemeink

a koporsó szájánál. * zsoit. ss, e. 7. Ésa. 27, 19.

8. De az én szemeim, Uram Isten reád

néznek ;
* te hozzád folyamodom, ne

hadd el az én lelkemet ! * zsoit. 123, 2.

9. rizz meg engemet a tortól, * mely-

yet vetettek nékem, és a hamisság cse-

ekedknek h álój októl. * zsoit. i40, e.

10. Essenek a gonoszok mindnyájan

az ö magok * hálójokba ; Én pedig min-

denkor ártalom nélkül általmegyek.
* Zsolt. 7, 17.

142. ZSOLTÁR.

Dávid kéri Istent, hogy tet megszabadítsa.

1. Dávidnak tanítása és imádsága, mi-

dn ö a barlangban * volna.
* 1 Sám. 24, 4. Zsolt. 57, 1.

2. Az én szómmal kiáltok az Úrhoz :

az én szómmal könyörgök az Úrnak !

3. Kiöntöm * eltte az én lelkemet,

az én nyomorúságomat eltte megje-

lentem. * Zsolt. 2, 19.

4. Mikor az én lelkem * keseregne én

bennem, te tudtad az én ösvényimet

;

mikor valahová mennék, nékem trt
vetnének. * zsoit. 40, 13.

5. Tekints az én jobbkezemre, és lás-

sad, hogy nincsen ki engemet esmérne

;

Qem szaladhatok el, nincsen, ki az én

életemre gondot viselne

!

6. Kiáltok te hozzád, óh Uram, ezt

mondván : Te vagy az én reménységem

és én örökségem * az élknek földökben.
* Zsolt. 16, 5.

7. Figyelmezzél az én kiáltásomra :

mert igen megfogyatkoztam : szabadíts

meg engemet az én * háborgatóimtól,

mert elhatalmaztak rajtam. * 1 sám. 23, 26.

8. Szabadítsd ki a tömlöczbl az én

lelkemet, hogy dicsérjem a te nevedet :

engemet körülvesznek az igazak, mikor

én velem jól tejéndesz

!

143. ZSOLTÁR.
Dávidnak buzgó könyörgése,

1. Dávid * Zsoltára. * 2 sám. 23, 1.

Uram, hallgasd meg az én könyörgése-

met, figyelmezzél az én imádságomra,
a te igaz * ígéreted és igazságod sze-

rint hallgass meg engemet ; * zsoit. 50, 15

2. És ne perelj a te szolgáddal ; mert
egy igaz * sem találtatik te eltted az

élk közzííl. * JÓD 9, 2.

3

3. De az ellenség * kergeti az én lelke-

met, a földhöz verte az én életemet ; a

setétségbe helyheztetett engemet, mint
a kik régen megholtak. * 1 sám.23, 7. s. 24,

3

4. És az én lelkem én bennem * elke-

seredett ; az én szívem elháborodott én

bennem ; * 1 sám. 26, 19. 27, 1. 2

5. Mindazáltal megemlékeztem a régi

idkrl, * gondolkodtam minden te dol-

gaidról, a te kezeidnek cselekedetirl

elmélkedtem. * zsoit. 78, 12-27. 119, 52

6. Az én kezeimet kiterjesztettem te

hozzád ; az én lelkem fohászkodik hoz-

zád
; mint a szomjúhozó * föld. Sélah

* Zsolt. 63, 20

7. Siess, hallgass meg, óh Uram ; el-

fogyatkozik az én lelkem : ne rejtsd el

a te orczádot tlem : mert hasonlatos

vagyok a megholtakhoz ! * zsoit. 28,

1

8. Adjad, hogy hamar halljam a * te

kegyelmességedet; mert te benned bí-

zom ; mutasd meg nékem az útat, mely-
lyen járjak ; mert hozzád emeltem az én

lelkemet. * vers 9

9. Szabadíts meg engemet az én ellen-

ségimtl, óh Uram ; mert te tled * vá-

rok oltalmat. * 1 sám. 26, 10. 11

10. Taníts meg engemet, hogy a te

akaratodat * tegyem: mert én Istenem

vagy te a te jó lelked vezéreljen engemet
egyenes úton ! * zsoit. 25,

4

11. A te nevedért, óh Uram, eleveníts

meg engemet : a te igazságodért * vígy

ki engemet e szorosságból. * Róm. 2, e-n

12. Es a te kegyelmességedbl ve-

szesd el az én ellenségimet, és rontsd

meg mind azokat, kik az én lelkemet há-

borgatják ; mert én te szolgád vagyok

144 ZSOLTÁR.
Dávidnak hálaadása és könyörgése.

1. Dávidnak Dicsérete.

Áldott legyen az r, az én* ksziklára
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ki tanítja az én kezeimet f hadakozásra,

és az én ujjaimat a viadalra

!

* 2 Sám. 22,2.47. f Zsolt. 18, 33-41.

2. Én jóltévöm és én oltalmazom, én

kváram és én szabadítom, én paizsom,

kihez folyamodom oltalomért ; ki az én

népemet nékem engedelmessé * tészi.
* 2 Sám. 22, 4.

3. Óh Uram, micsoda az ember, hogy
gondot viselsz róla ? és micsoda az em-
bernek íija, hogy felle gondolkodói ?

* Zsolt. 8, 5.

4. Az ember hasonlatos a * hijábava-

lósághoz, és az napjai ollyanok, mint
az elmúlandó f árnyék !

* Zsolt. 39, 6. t Jób 14, 1. 2.

5. Uram, hajtsd le a te egeidet és szállj

alá ; üsd meg a hegyeket, hogy * füstö-

lögjenek. * Zsolt. 18, 8-15. Ésa. 64, 1-3.

6. Bocsáss mennyütköveket, és ve-

szesd el ket, bocsásd ki a te nyilaidat,

és veszesd eszeket nékik.

7. Terjeszd ki a te kezedet a magas-
ságból, szabadíts meg * és ments meg
engemet a sok vizekbl, az idegeneknek

kezekbl ; * zsoit. is, 17. is. 69, 2. 15.

8. Mert az szájok szól hazugságot;

és az jobbkezek hamisságnakjobbkeze.

9. Oh Isten, új éneket éneklek néked,

tízhúrú * hegedvel mondok néked di-

cséretet. * Zsolt. 33, 2-4.

10. Ki megszabadítja a Királyokat, és

magmenti * Dávidot, az szolgáját a

gonosz szablyától. * zsoit. is, 1. Péid. 21, 31.

11. Szabadíts meg, és ments meg en-

gemet az idegeneknek kezekbl, kiknek

szájok szól hazugságot, és kiknek jobb-

kezek álnokságnak jobbkeze.

12. Hogy a mi fijaink legyenek ollya-

nok, mint a neveked plánták az

gyermekded korokban: ésamileányink,

mint a templom köveinek hasonlatos-

ságára szépen megfaragott kövek.

13. A mi teljes tárházaink szolgáltas-

sanak szüntelen eleséget : a mi juhaink

elljenek * ezerét, és tízezerét a mi fa-

luinkban. * 5 Móz. 28, 4-n. Zsolt. 65, 12-14.

14. A mi ökreink legyenek kövérek, ne

legyen az ellenségnek semmi rablása,

sem valami költözés, sem kiáltás a mi
útczáinkon.

15. Boldog nép az, a mellynek így va-

gyon dolga ! Boldog nép az, * mellynek

Istene a Jehova! * zsoit. 33, 12.

145. ZSOLTÁR.
Dávid magát és minden teremtett állatokat az Isten-

nek dícséretire indit.

1. Dicsér Zsoltára Dávidnak.

Magasztallak tégedet, óh én Istenem, én

Királyom, és áldom a te nevedet mind
örökkön örökké

!

2. Minden napon áldalak tégedet, és

dicsérem * a te nevedet örökkön örökké

:

* Zsolt. 69, 31. 32.

3. Nagy az Ur és igen dicséretes, és az

nagyságának nem mehet senki végére !

4. Egyik nemzetség a másiknak * hir-

deti a te dolgaidat, és a te hatalmas-

ságodat beszélik. * zsoit. 73, 4.5.

5. A te méltóságodnak ékességét és

dicsségét, és a te csudálatos * dolgai-

dat beszélem. * zsoit. 73, 12-27.

6. Es a te rettenetes dolgaidnak ha-

talmasságát hirdetik ; és a te nagysá-

godat beszélik.

7. A te jóvoltod nagyságának emléke-

zetit szólják, és a te igazságodat ének-

lik, mondván.

8. Kegyelmes * és irgalmas az Úr,

késedelmes a haragra, és nagy az

kegyelmessége. * zsoit. 86, 15.

9. Jó az ür mindeneknek, és az ir-

galmassága minden teremtett állatin;

10. Dicsérnek tégedet. Uram, minden
teremtett állatid, és a te fijaid áldanak

tégedet.

11. A te országodnak dicsségét szól-

ják, és a te hatalmadat hirdetik

;

12. Hogy az emberek íijainak tud-

tokra adják * az hatalmasságit, és az

országa ékességének dicsségét. * vers 5.

13. A te országod minden idben álló

ország, és a te uralkodásod megmarad
minden nemzetségrl nemzetségre

!

14. Az Ür támogat minden elesend-

ket, és felemel minden *meggörbedteket.
* Zsolt. 146, 8.

15. Mindeneknek szemeik te * reád

néznek, és te adsz azoknak eledelt al-

kalmatos idben. * zsoit. 104, 25-27.

16. Megnyitod a te kezedet, és bétöl-

tesz minden lelkes állatot a te jóvol-

todból.

17. Igaz az Ür minden * útaiban, és

kep;yelmés minden dolgaiban.
* 5 Mz. 32, 4. Jel. 15,3.

18. Közel vagyon az Úr mindenekhez,

kik tet tökéletességgel * hivják.
* Zsolt. 34, 19. 50, 51.
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19. Azotet félknek akaratjokat * te-

szi, azoknak könyörgéseket meghallgat-

ja, és ket megszabadítja. * Péia. lo, 24.

20. Megrizi az r mind azokat, kik

tet szeretik ; de a gonoszokat mind
elveszti.

21. Az Úrnak dícséretit szólja az én

szám, és áldja az szentséges nevét

minden * test mind örökkön és örökké !

* Zsolt, 65, 3.

146. ZSOLTÁR.
Tanúság az Istenben való bizodalomról.

1. Hallélu-Jah !

Dicsérjed én lelkem az Urat !

2. Dicsérem az Urat az én* életemben,

éneklek az én Istenemnek, míg élek

!

* Zsolt. 63, 5. 104, 33.

3. Ne bízzatok a * Fejedelmekben ; az

embereknek íijaiban, kikben nincsen

szabadításra való er. * Jer. 17, 5-7.

4. Kimegyen az lelkek, és k földdé

lésznek :
* a napon elvész minden

gondolatjok. * 1 m<5z. 3, 19. Préd. 12, 9.

5. Boldog az kinek segítje a Jákób-

nak ers Istene, és a kinek reménysége

vagyon az * Urában Istenében !

* Zsolt. 84, 13. 145, 19.

6. Ki teremtette a mennyet, * földet,

tengert, és mind azokban való állatokat,

és az igazmondást megrizi mindörökké.
* Csel. 14, 15.

7. A nyomorultaknak ítéletet * szolgál-

tat : eledelt ád az éhezknek : az r
megszabadítja a foglyokat. * zsoit. 103, e.

8. Az ür világosítja meg a vakokat :

az Úr emeli fel * az elesteket : az Úr
szereti az igazakat. * zsoit. 145, 14.

9. Az Úr oltalmazza a jövevényeket :

az árvákat * és özvegyeket táplálja ; a

gonoszoknak pedig útjokat elveszti.
* Zsolt. 68, 6. 147, 6.

10. Uralkodik az Úr mind * örökké: a

te Istened,óh Sion,nemzetségrl nemzet-

ségre megmarad ! Hallélu-Jah.*zsoit 145,13.

147. ZSOLTÁR.

Int az Isteu dicséretinek éneklésére.

Dicsérjétek az Urat: mert jó dicséretet

mondani a mi Istenünknek ; mert gyö-

nyörséges és illend * dolog a dicséret.
* Zsolt. 33, 1. 92, 2.

2. Az Úr építi Jérusálemet, és az el-

széledett Izráelitákat gyjti egybe.

3. 0 gyógyítja meg a * töredelmes szí-

145. 146. 147. 148.

vüeket, és kötözi bé azoknak fájdal-

mokat. * Zsolt. 34, 19. Ésa. ei, 1.

4. Megszámlálja * a csillagoknak so-

kaságát, és mindeniknek nevet ád.
* Ésa. 40, 26.

5. Nagy a mi Urunk, és nagy az

ereje : kinek bölcsesége * megszámlál-

hatatlan. * Ésa. 40,^ 28.

6. Felsegíti a * nyomorultakat az Úr

;

a gonoszokat földig megalázza.
* Zsolt. 146, 9.

7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással,

mondjatok dicséretet a mi Istenünknek

hegedvel.

8. Ki befedezi az eget sr felhkkel,

est * készít e földre ; és a hegyeken
füvet teremt. * csei. 14, 17.

9. Ki a barmoknak megadja az ele-

deleket ; a holló * fiaknak, mellyek 0

reá kiáltnak. * Máté 6, 26. jób 39, 3.

10. Nem a lónak erejében * gyönyör-

ködik, és a férfiúnak is gyorsaságában

nincsen néki kedve.
* Péld. 21, 31. 1 Sám. 17, 47.

11. Hariem kedvesek az Úrnak a kik

tet * félik, és a kik bíznak az irgal-

masságában. * zsoit. 33, is.

12. Dicsérjed Jérusálem az Urat; di-

csérjed a te Istenedet, óh Sión !

13. Mert ersiti meg a te kapuidnak

zárjait, megáldja te benned ate fijaidat.

14. Ki a te határidat békességessé

tészi, a gabonának zsírjával * megelégít

tégedet. * 5 móz. 32, 13. 14.

15. Ki kibocsátja az igéjét e földre,

nagy gyorsan foly az beszéde.

16. Ki a gyapjúhoz hasonló * havat

adja, és hinti a zúzmarázt, mint a ham-
vat. * Jób 37, 5.

17. Ki a jeget darabokba * fagyialja,

mellynek hidegségét ki állhatja meg ?

* Jób 37, 9.

18. Kibocsátja az beszédét és elol-

vasztja azokat ; az szele fú ; és a vizek

folynak.

19. Az szent igéjét hirdetteti * a

Jákóbnak, az rendelésit és ítéletit az

Izráelnek. * s mz. 4, 7. s. zsoit. 78, 5.

20. Nem cselekedett illyen módon
semmi nemzetséggel ;

* és azok az Íté-

letit nem tudják. Hallélu-Jah !
* Eféz, 2, 12.

148. ZSOLTÁR.

Inti mind a teremtett állatokat az Istennek dícséretire.

1. Hallélu-Jah!
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Dicsérjétek az Urat mennyei * állatok

;

dicsérjétek Ötet a magasságban! *Jei. s, i3.

2. Dicsérjétek ötet minden ö * Angya-

lai
;
dicsérjétek otet minden seregei.

* Jób 38, 7.

3. Dicsérjétek tet nap és hold, dicsér-

jétek Ötet minden fényes * csillagok.
* Jót 38, 7.

4. Dicsérjétek tet magasságos egek,és

az égen felül való/ vizek. * imóz. i, e. i.

5. Dicsérjék az Úrnak nevét ; mert Ö

mondotta, * és lettek. * i mz. i, 3. e.

6. És megerÖsitette azokat mind örök-

kön örökké ; rendet szabott azoknak,

melly soha el nem változik.

7. Dicsérjétek az Urat földi állatok,

sárkányok és minden mélységek.

8. Tz és kes, hó és nedvesség, sze-

lek, kik az akaratjának * engedtek.
* Jób 37, 5.

9. Hegyek és minden halmok, gyü-

mölcsterm fák, és minden czédrusfák :

10. Vadak és minden barmok, csúszó-

mászó állatok, és repes madarak
;

11. Földi Királyok, és minden népek,

Fejedelmek, és a földnek minden Birái

;

12. Ifjak és szüzek; vénekés gyerme-
kek !

13. Dicsérjék az Úrnak nevét; mert
csak az neve nagy, az dicséreti a

földnek és az egeknek felette vagyon !

14. Es felmagasztalta az népének
szarvát. Dicséret minden szentéinek,

az Izráel íijainak az hozzá közel való

népnek. * Hallélu-Jah

!

* Zsolt. 147, 19. 20. 2 Mdz. 19, 6.

149. ZSOLTÁR.

Intetik az Anyaszentegyház az Istennek dícséretire.

1. Hallélu-Jah !

Énekeljetek az Úrnak új éneket, az

dicsérete zengjen az szentéinek Gyüle-
kezetekben !

2. Örvendezzen az Izráel az Terem-
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j tjében; a Sionnak fijai örvendezzenek

az Királyoknak.

3. Dicsérjék az nevét sippal, dobbal

és hegedvel mondjanak néki dicséretet;

4. Mert gyönyörködik * az Úr az né-

pében, megékesiti a f nyomorultakat

szabadulással *5móz. 28,63. tzsoit. 147, e.

5. Örvendezzenek az * szentéi dics-

ségesen
;
énekeljenek az ágyasházok-

ban! * Zsolt. 134, 1. 2.

6. Az ers /síennek felmagasztalás ai

legyenek'' az torkokban; és kétél fegy-

verek az kezekben

;

7. Hogy a pogányokon bosszút állja-

nak, és megbüntessék a népeket !

* 2 Krdn. 20, 19-23.

8. Hogy megkötözzék azoknak Kirá-

lyaikat vaslánczokkal, és azoknak ff
embereiket megbékózzák

;

9. Hogy a megírott * itélet szerint

cselekedjenek vélek. Ez minden szen-

téinek t ékességek ! Hallélu-Jah

!

* 5 MÓZ.7, 1—6. i 5 Móz. 7, 12-16.

150. ZSOLTÁR.
Intés az Istennek dícséretire.

1. Hallélu-Jah!

Dicsérjétek az ers Istent az szentsé-

ges * lakhelyéhen ;
dicsérjétek tet az

kiterjesztett t erejérl.
* Zsolt. 132, 12. 13. t Ésa. 6, 3.

2. Dicsérjétek tet az hatalmassági-

ról; * dicsérjétek tet az iiagyságának

sokasága szerint. * zsoit. 145, e.

3. Dicsérjétek tet trombitáknak zön-

gésével
;

dicsérjétek tet lanttal * és

hegedvel. * zsoit. 93, 5,

4. Dicsérjetek tet dobokkal és sipok-

kal
;
dicsérjétek tet húroknak zengésé-

vel és orgonákkal.

5. Dicsérjétek tet hangos czimbal-

mokkal; dicsérjétek tet vigasságtev

czimbalmokkal !

6. Minden lélek dicsérje az Urat! Hal-
lélu-Jah !

SALAMOMAK PÉLDABESZÉDEI.
l.EÉSZ.

E könyvnek hasznai. Miben áll az igaz bölcseség.

Salamonnak, a Dávid fijának, az Izráe-

liták * Királyoknak közönséges Bölcs-

mondásai. * Préd. 1, 1.

2. A bölcseségnek és tudománynak

tanulására, az eszesen való beszédek-

nek értelmére.

3. Az értelemnek, igazságnak, Ítéletnek

és minden egyenességnek tudományának
eszébe vételére.

4. A bolondnak eszességnek adására,
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a gyermeknek tudománynak és serény-

ségnek szerzésére.

5. Mellyeket hallván a bölcs, öregbíti

az 0 tanúságát és az értelmes érett ta-

nácsokat szerezz.

6. A bölcs beszédnek és magyarázat-

nak tanúságára, és bölcseknek azoknak

meséinek értelmérQ,

7. Az Úrnak félelme * feje a bölcseség-

nek, melly bölcseséget és tudományt a

bolondok megutálnak. *Jöb 28,28.zsoit. iii,io-

8. Hallgasd, szerelmes fiam,a te atyád-

nak bölcseségét, és a te anyádnak ok-

tatását * el ne hagyjad ;
* rész e, 20. 15, 5.

9. Mert kedves ékessége lészen ate fe-

jednek, és aranyláncz a te nyakadban.

10. Szerelmes fiam, ha a bnösök el

akarnak hitetni tégedet : ne * fogadjad

beszédeket. * rész 23, 17.

11. Ha azt mondandják : Jere mi ve-

lünk, leselkedjünk* vér után, rejtezzünk

el az ártatlan ellen,büntetetlen;* Mik. 7, 2.3.

12. Nyeljük el azokat, mint a koporsó

elevenen, és egészen mint a kik mély-

ségbe szállottak.

13. E képen minden drága marhát

nyerhetünk, megtöltjük a mi házainkat

fosztott marhákkal

;

14. A te részedet a prédából melly

néked sors azeiint jut, közre bocsássad,

nékünk mindnyájan egy erszényünk le-

gyen :

15. Szerelmes fiam, ne járj egy úton

ezekkel, tartóztasd meg a te lábaidat

ezeknek * ösvényektl ; * zsoit. 1, 1. 4. 5.

16. Mert az lábaikkal a gonoszra

futnak, * és sietnek a vérnek ontására.
* Ésa. 59, 7. R<5m. 3, 15.

17. Miképen a madaraknak minden

bíínök nélkííl vetik meg a hálót :

18. Azonképen ok nélkül leselkednek

ezek az emhei^eknok vérek után, és rejtik

el magokat azoknak lelkek után.

19. E képen vagyon dolgok minden
gonosz kereskedésben foglalatosoknak,

melly kereskedés azoknak, kik magokat
erre adták, lelkeket * elveszti *zsoit.5, 5-7.

20. Az igaz fö bölcseség kinn szerül-

szerte kiált, * és az útczákon zengedez-

teti az szavát.

21. A nép között legmagasabb helyen

prédikál, a kapuknak bémenetelin, min-

den városban az ö beszédit szólja, mowcí-

ván : * rész 8, 1-3.

22. Míglen szeretitek, óh ti bolondok,

a bolondságot, és a csúfolók csúfolást

kívánnak magoknak : és a balgatagok

gyíílölik a tudományt !

23. Térjetek meg az én dorgálásomra

;

ímé kiadom néktek az én lelkemet, tud-

totokra adom az én beszédimet néktek.

24. Mivelhogy hívlak * titeket ; és nem
akarjátok, kiterjesztem az én kezemet

:

és senki eszébe nem veszi.

2 5 . Hanem elvonszátokmagatokatmin-

den én tanácsom elöl és az én feddé-

semmel nem gondoltok

;

26. Én is a te nyomorúságtokon ne-

vetek, megcsúfollak, mikor eljövénd az

a mitÓ'l féltek. * Ésa. eS, 12. Ésa. 66, 4.

27. Mikor eljövénd, mint a pusztítás,

az a mitl * féltek, és a ti nyomorúság-

tok mint a forgószél elközelget : mikor

rohanánd ti reátok a nyomorgatás és a

megszorongatás :
* rész 10, 24.

28. Akkor segitségííl hívnak engemet:

de nem * hallgatom meg : reggel keres-

nek engemet ; de meg nem találnak en-

gemet.

29. Azért hogy gyíílölték a bölcseséget,

és az Úrnak tiszteletit nem választották

magoknak.
* Jób 27, 8. 9. J(5b 36, 12. Ésa. 1, 15. 59, 2.

30. Nem engedtek az én tanácsomnak

:

megvetették minden én feddésemet.

31. Esznek azért az útjoknak * gyü-

mölcsébl, és az tanácsokból megelé-

gednek :
* vers 32. Róm. 2, 6-9.

32. Mert a bolondoknak hívalkodások

megöli ket, és a balgatagoknak jó sze-

rencséjek elveszti ket

;

33. A ki pedig hallgat engemet, lako-

zik * bátorságosan, és csendes lészen a

gonosznak félelmétl. * Ésa. i, 19.

2. EÉSZ.

Intés az Isten beszéde bölcseségének követésére.

Szeret fiam ! ha bevejénded az én be-

szédimet és az én parancsolatimat elrej-

ténded te nálad

;

2. Ha figyelmeztetvén a bölcseségre a

te füleidet, hajtándod a te elmédet az

értelemre

;

3. Ha a bölcseségért kiáltándasz, és

az értelemnek megnyeréséért a te szó-

dat felemelénded ;

4. Ha keresénded azt, mint az ezüstöt,

és mint az elrejtett kincseket vizsgálán-

dod azt

;
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5. Akkor megérted az Úrnak félelmét,

és az Istennek esméretire jutsz :

6. Mert az r ád * bölcseséget, az ö

<5zájából tudomány és értelem szm^mazik:
* Jdb 32, 8. Jak. 1, 5. 6.

7. Eltéve vagyon az igazaknak hasz-

nokra valami valóságos
;
paizsa * lészen

a tökéletesen járóknak. * zsoit. 3, 4.

8. Megrizvén az igazságnak útait: és

azoknak, kiket kegyelmébe vészen, útjo-

kat megtartja.

9. Akkor megérted az igazságot, és a

törvényt, és valami igaz, és minden jó

útat :

10. Mikor menénd a bölcseség a te

elmédben, és a tudomány a te elméd-

ben gyönyörséges lészen.

11. A szorgalmatosság becsül tégedet,

az értelem megriz tégedet.

12. Megszabadítván tégedet a gonosz-

nak útától, és a gonoszság szóló férj-

fiaktól.

13. A kik elhagyják az igazságnak

utát, hogy járjanak a setétségnek útain.

14. Kik örülnek gonoszt cselekedvén,

vígadnak a gonosz hijábavalóSágokban.

15. Kik az ösvényekben feslettek, és

az útjokban gonoszok.

16. Megszabadítván tégedet a kivfíl

való * asszonyiállattól, az idegentl, ki

az beszédével * hízelkedik.

* rész 7, 5. t rész 5, 3.

17. Ki elhagyja az ifjúságának fér-

jét : és az Istenének szövetségérl el-

felejtkezik.

18. (Mert a halálra hanyatlik az

háza, és az ösvényei az élet nélkül

valókhoz.

19. Valakik mennek ahoz, nem térnek

meg, sem meg nem nyerhetik az élet-

nek * útait.) * 1 Kor. 6, 9. 10.

20. Hogy járj a jónak útjokon, és az

igazaknak útjokat kövessed.

21. Mert az igazak lakják * a földet és

a tökéletesek megmaradnak abban :

* Zsolt. 37, 22. 29.

22. A gonoszok pedig a földrl * ki-

vágattatnak, és a hitetlenííl cselekedk
kiszaggattatnak abból. *J<5b is, 17-21.

3. EÉSZ.
KülÖmb-külÖmbféle intések : Dicséreti a bölcseségnek.

Szerelmes fiam ! az én tudományomról
el ne felejtkezzél, de az én parancsolati-

mat * megrizze a te elméd ; * rész 1, s. 9.

2. Mert napoknak hosszú * voltát, és

sok esztends életet, békességgel egye-

tembe hoznak néked. * 5 móz. 8, 1. 30, le.

3. Az irgalmasság* és tökéletesség ne

hagyjanak el tégedet : kösd azokat a f te

nyakadra, írd bé azokat a te szívednek

táblájára ; * Máté 5, 7. 44-48. 1 5 móz.6, 7. s.

4. így nyersz kedvet és jó elmenetelt

az Istennek és az embereknek szemeik

eltt.

5. Bizodalmad legyen az Úrban * tel-

jes te elmédbl: a te értelmedhez pe-

dig ne támaszkodjál. * zsoit. 125, 1.

6. Minden te útaidban megesmérd tet;

igazgatja a te útaidat.

7. Ne légy bölcs * csak te magad f íté-

lete szerint : féljed az Urat, és távozzál

el a gonosztól. * 1 Kor. 4, 6. t rész 26, 12-

8. Egésséges lészen ez a te köldököd-

nek, és megújulás * a te csontaidnak.
* Jób 21, 24.

9. Tiszteljed az Urat a te marhádból,

a te egész * jövedelmednek els zsen-

géjébl. * Maiak. 3, 10.

10. E képen megtöltetnek * a te cs-
reid elégséggel, és a must miatt a te

sajtódnak válúi bvölködnek.
*5Móz. 28, 1. 8.

11. Az Úrnak bölcseségét, szerelmes

fiam, ne utáld meg, se meg ne unjad az
* dorgálását

; ^
* zsid. 12, 5-7.

12. Mert a kit szeret az Úr megdor-
gálja : és miképen az atya az fiját, a

kinek javát akarja.

13. Boldog ember a ki megnyeri a

bölcseséget, és az ember, a ki öregbíti

értelmét

;

14. Mert jobb ennek kereskedése az

ezüstnek * kereskedésénél, és a kiásott

aranynál ennek jövedelme

;

* rész 8, 11. Jób 28, 15-19.

15. Drágább a fényes kárbunkulusok-

nál, és minden te gyönyörííségid nem
hasonlíttáthatnak hozzá

;

16. Napoknak hosszúsága vagyon en-

nek jobbján, az balján gazdagságok és

tisztesség

:

17. Az útai gyönyörííségnek útai, éís

minden ösvényei, békességnek ösvé-

nyei.

18. Életnek * fája ez azoknak, a kik

magokhoz kapcsoljáktet,végezetre azok,

kik tet megtartják f megboldogíttatnak!
* vers 16. f Máté 7, 21. Jak. 1, 25.

19. Az Úr bölcseséggel * fundálta a
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földet, ersítette az egeket értelem-

mel. * Zsolt. 136, 5. 6.

20. Az tudományai által fakadtak ki

a mélységbl a vizek, és a felhk cse-

pegetnek harmatot.

21. Szerelmes fiam, ne távozzanak el

a te szemeidtl, rizd meg az igaz * höl-

cseséget, és a szerénységet ! * Jót 28, 28.

22. És lésznek ezek élet * a te lelked-

nek, és kedvesség a te szádnak. *vers le. 17.

23. Akkor eljárod bátorsággal ate úta-

dat, és a te lábadat * meg nem ütöd.
* Zsolt. 37, 23. 24.

24. Mikor aluszol : meg nem * rettensz,

hanem néked nyugvónak gyönyörséges
lészen a te álmod. * J0I) 11, 19.

25. Ne félj a hirtelen való * félelem-

tl, és a gonoszoknak pusztításoktól,

hogy reád jöjjön ;
* zsoit. 91, 5-9.

26. Mert az rjeién lészen a te bizo-

dalmad szerint és megtartja a te lába-

dat a fogságtól.

27. Ne fogd meg a * jótéteményt

azoktól, a kik szkölködnek, mikor a

te kezednek hatalmában vagyon annak

megcselekedése. * rész 11, 17. 25, 27.Préci.ii,2.

28. Ne mondjad azt a te felebarátod-

nak: menj el, * azután térj meg, mert

holnap adok; holott te tehetségedben

vagyon az^ a mit kér ; * Jak. 2, 15-17.

29. Ne forralj a te felebarátod * ellen

gonosz dolgot, a ki együtt ül bátorsá-

gosan te veled. * zsoit. 15, 1. 3.

30. Ne háborogj egy emberrel is * ok

nélkül, hanemha gonosszal illetett té-

ged. * Máté 5, 38-40.

31. Ne irigykedjél * egy hamis emberre

is, és néki semmi útát ne válasszad
;

* Zsolt. 71, 1.

32. Mert utálja az r az engedetlent

;

és az igazakkal vagyon az * titka.
* Zsolt. 25, 14.

33. Az rnak átka száll a * gonosznak

házára : de az igazaknak lakhelyek meg-
áldatik : * 5 móz. 28, 15-68.

34. Mert a csúfolókat * megcsúfolja

:

a szelídeknek pedig ád kedvességet.
* Zsolt. 18, 27,

35. A bölcsek * tisztességet vesznek

örökség szerint : a bolondokat pedig el-

veszti a gyalázat. * zsoit. 119, e.

4. RÉSZ.
Int itt is azon jó dolgokra és a tölcseségre.

Halljátok meg, fijaim, a ti atyátoknak

tanítását, és figyelmezzetek az értelem-

nek megtudására !

2. Mert jó tanúságot adok néktek ; az

én tudományomat el ne hagyjátok.

3. Mikor az én atyámnak gyenge fija

volnék, és egyetlenegye az én anyámnak.

4. Tanítván az én atyám engemet, azt

mondja vala nékem: Tartsa meg* az én

beszédemet a te elméd, hogy megtart-

ván az én parancsolatimat élj : *i Kr(5n.28,9.

5. Szerezz bölcseséget, szerezz eszes-

séget ; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj

az én számnak beszéditl.

6. Ne hagyd el azt ; és megtart tége-

det : szeressed azt : és megriz tégedet.

7. A melly feje a * bölcseségnek, azt

a bölcseséget keressed : és a te teljes

kereséseddel szerezz értelmet. * rész 9, 10.

8. Magasztald fel azt ; és felmagasztal

tégedet, * tisztel tégedet ; mikor hozzád

ölelénded azt. * 2 Krdn. 7, 17. is.

9. Ád ate fejed kedvességének öregbü-

lést : igen szép * ékes koronát ád néked.
* rész 1, 9.

10. Hallgasd, szerelmes fiam, és tanuld

meg az én beszédimet :
* igy sokasulnak

meg néked a te életednek esztendei.
* rész 3, 11. 16—18.

11. Bölcseségnek útára tanítlak tége-

det, visellek téged az igazságnak ötvé-

nyin.

12. Mikor járándasz,semmi nem szorít-

ja meg a te járásodat
;
még ha szintén

futnál is, nem ütközöl meg.

13. Kagaszkodjál a bölcseségnek taní-

tásához, ne állj hátra : rizd meg azt
;

mert az tenéked életed.

14. A hitetleneknek útjokon * ne járj,

se ne járj a gonoszoknak ösvényeken
;

* Zsolt. 1, 1-^4.

15. Vond el magadat attól, és által ne

menj azon : térj el arról, és menj el mel-

lle
;

16. Mert nem alusznak azok, hanemha
gonoszt cselekedhetnek : és kimegyen az

szemekbl az álom, hanemha azt cse-

lekeszik, hogy valaki megromoljon
;

17. Mert élnek az istentelenségnek ét-

kével, és mindennémü * erszaktételnek

borát isszák. * rész 1, 11-16. 31.

18. Mert az igazaknak útjokhasonló a

fényl * világossághoz, melly igyekezik

világoskodni, annyira, hogy azoknak

mindenike az erejében való naphoz ha-

sonló lészen ;
* Job 29, 3. zsoit. 37, e.
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19. Az istenteleneknek pedig útjok ha-

sonló a * homályhoz, nem tudják miben

ütköznek meg. * Ésa. 59, 10-12.

20. Szerelmes fiam, az én beszédimre

fig3^elmezzél, az én' beszédimre hajtsad

a te füledet

;

21. Ne távozzanak el ate szemeidtl,

tartsd meg ezeket a te elmédben

;

22. Mert életnek * igéi azoknak, kik

megnyerhetik azokat, és azok közííl ki-

nek-kinek egész testének egészségesek.
* rész 3, 18. Zsolt. 19, 8.

23. Minden rizésnek felette megrizzed
a te nevedet, mert abból * származnak

ki az életnek cselekedetei. *Máté 15, 19.

24. Vesd el tled a szájnak gonoszsá-

gát, és az ajakaknak ^ álnokságát messze

vessed te tled. *zsoit. 34,13-15.

25. A te szemeid az igazra * nézzenek,

és a te szemöldökid igazakat nézzenek

te eltted. * zsoit. 101, e.

26. Megvizsgáljad a te lábaidnak ösvé-

nyit, hogy minden te útaid állhatatosok

legyenek.

27. Ne hajolj jobbra * vagy balra, for-

dítsd el a te lábadat a gonosztól.
* 5M(5z. 5, 32.

5. BÉSZ.

Házasságtörést tilt : Int a tisztaságra.

Szerelmes fiam ! az én bölcseségemre

figyelmezzél ; az én értelmemre hajtsad

a te füledet.

2. Hogy megtartsad a tanácsokat, és

a tudományt a te ajakid megrizzék.

3. Jóllehet ollyan az idegen asszony-

nak ajaka, mint a csepeg * lépes-

méz, és lágyabb az olajnál az nyelve.
* rész. 2, 26.

4. Mindazonáltal annak vége keser
mint az üröm, éles, mint a kétél tr

:

5. Az lábai a halálra mennek, az

járásai a koporsóra valók.

6. Az életének útát ne kövessed ; mert
az ösvényei változók, hogy eszedbe

nem veheted.

7. Most azért, fiaim, hallgassatok enge-

met, és ne távozzatok el az én számnak
beszéditl

!

8. Távol legyen attól a te útad, és ne

közellgess az házának ajtajához

;

9. Hogy ne adjad a te ékességedet

másnak, és a te esztendeidet a * ke-

gytlennek ;
* rész e, 32. 33.

10. Hogy ne teljenek bé a kivül valók

a te marháiddal ; és a te munkáid ne

maradjanak az idegennek házában.

11. És végezetre nyögj, mikor mege-
mésztetik a te húsod és a te tested.

12. És aztmondjad : Miképen gylöltem
a tudományt, és a fenyítéket megutálta

az én elmém.

1 3. És nem hallgattam az én tanítóimnak

beszédeket, és az én tanítóimhoz nem
hajtottam az én fülemet.

14.Kevéshíjavolt,hogy minden gonosz-

ságba nem merültem a gyülekezetnek

és seregeknek közepette

!

15. Igyál vizet a te kútatból, és a te

forrásodnak közepibl a folyásokat.

16. Kifolyjanak a te forrásid, az útczá-

kon legyenek a te vizeidnek folyásai.

17. De legyenek azok tiéid, és nem a

kivül való idegenekéi veled.

18. Lészen a te forrásod áldott és ör-

vendezz a te ifjúságod feleségének.

19. Lészen néked a te feleséged mint

a szerelmes nstényszarvas, és kedves

vadkecske ; az emli megelégítsenek

tégedet minden idben, az szerelmében

gyönyörködjél szüntelen.

20. És miért bujdosnál, szerelmes fiam,

az idegen után és miért ölelnéd mejjét

az idegennek.

21. Holott az Úrnak szemei eltt le-

gyenek mindennek az * útai, és kinek

kinek ösvényit eszébe f vészi.
* J<5b 31, 4. 34, 21. 22. f Jer. 16, 18.

22. Az álnokságai * fogják meg az

istentelent, és az bnének köteleivel

kötöztetik meg. * zsoit. 7, le. 11. 34, 22.

23.0 meghal tudomány nélkül ; és bo-

londságának sokasága miatt tévelyeg.

6. RÉSZ.

Tanittatik az a ki másért kezes lett : Intetik dologté-
telre a rest emter.

Szerelmes fiam ! ha kezes lettél a te ba-
rátodért: és kezedet adván kötelezted

magadat másért

;

2. A te szádnak beszédivel kötelezted

meg magadat, megfogattatál a te szád-

nak beszédivel.

3. Azért ezt míveld immár, szerelmes

fiam, hogy kimentsed magadat, minek-
utánna a te felebarátodnak kezébe ju-

tottál; eredj, alázd meg magadat, és

kényszerítsed a te felebarátodat.

4. Még álmot se engedj ate szemeidnek,

se szunyadást a te szemöldökidnek

,
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5. Szabadítsd ki magadat, mint a vad-

kecske a vadásznak kezébl, és mint a

madár a madarásznak kezébl.

6. Eredj el a hangyához, óh te rest,
.

nézd meg az útait, és tanulj

!

7. Holott néki nincsen vezére, igazga-

tója, vagy ura

;

8. Mégis nyárban szerzi meg az éte-

lét, megszerzi aratáskor az eledelét.

9. Óh te rest, meddig fekszel ? mikor

kelsz fel a te álmodból ?

10. Míglen fekszel, * kicsiny álmodo-

zásokkal, kicsiny szunnyadozással, ke-

zeidnek kevés öszvekapcsolásával ?

* rész 24, 33. 34. Préd. 4, 5. 6.

11. Azonközben elj, mint a gyors

útonjáró, a te szegénységed és a te sz-
kölködésed mint a paizsos férjíiú!

12. A ravasz ember, a hamis férjfiú

álnok szájjal jár.

13. Hunyorgat * az szemeivel; az

lábaival is szól, és ujjaival tanít.

* Zsolt. 35, 19.

14. Mindenképen való álnokság vagyon

az szivében, forral minden gonoszt

szííntelen, háborúságot indít

:

15. Annakokáért hirtelen elj az

nyomorúsága, gyorsan úgy rontatikmeg,

hogy meg nem gyógyíttathatik.

16. Ez hat dolgot gylöli az r, st
hét dolog utálatos az 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 hazugság szerz hamis bizonyság,

végezetre a ki szerez háborúságokat az

atyafiak között

!

20. rizd meg, szerelmes fiam, a te

atyádnak * parancsolatját és a te anyád-

nak tanítását el ne hagyjad. * rész i, s.

21. Kösd azokat a te szivedre * min-

denkor, függesszed azokat a te nyakadra

:

* rész 3, 3. 23.24.

22. Valahová menendesz, vezérel té-

ged : mikor aluszol
,
megriz tégedet

:

mikor felserkenéndesz, a beszélget te

veled.

23. Mert szövétnek* a parancsolat, és a

tudomány világosság; és az életnek úta

a tanító feddések. * zsoit. 19, 9.

24. Hogy a gonosz asszonyiállattól té-

ged megrizzenek, az idegen asszony

nyékének hízelkedésétl.

25. Ne kívánjad az * szépségét a te

elmédben, és meg ne csaljon tégedet az

szemöldökivei :
* Máté 5, 28.

26. Mert a parázna asszony miatt

jut az emher egy darab kenyérre
; még a

férjfiú mellé adatott asszony is az

férjének drága életét vadássza

!

27. Avagy vehetné é valaki a tüzet az

kebelébe, hogy az ruhái meg ne ég-

nének?

28. Avagy járhatna é valaki az eleven-

szénen, hogy az lábai meg ne égnének ?

29. Igjvagyon, valaki egyesül az fele-

barátjánakfeleségével; nem*marad bün-
tetetlen valaki illeténdi azt !

* Job 31, 11. 12.

30. Nem útáltatik meg a lopó, a ki

lop az ö lelkének kívánságának bétölté-

sére, mikor éhezik

:

31. De ha rajta kapattatik, * hétannyit

kell adnia, vagy az házának minden
marháját kell érette adnia. * 2 móz. 22, 1. 4.

32. A kipedig paráznává teszi az asz-

szonyt, * bolond; a ki magát el

akadja veszteni, az ámbátor cselekedje

ezt !
* 2 Sám. 13, 13.

33. Vereséget és gyalázatot nyer, és az

gyalázatja el nem töröltetik

;

34. Mert a férjfiú az feleségéhez való

indulatjának haragjából felgerjedvén,

nem cselekszik kegyelmességgel a bo-

szúállásnak napján.

35. Nem gondol semmi váltsággal, nem
nyugszik meg rajta, még ha nagy sok

ajándékokat adnál is néki.

7. RÉSZ.

Intés a paráznaság ellen.

Szerelmes fiam, tartsd meg az én beszé-

deimet, és az én parancsolatimat rejtsd

el te nálad.

2. Az én parancsolatimat tartsd meg,

és * élsz ; és az én törvényemet mint a

te szemeidnek fényét. * ^^sz 4, 4. 3 mz. is, 5.

3. Kösd azokat a te ujjaidra, írd fel

azokat a te szívednek táblájára.
^

4. Mond ezt a bölcseségnek : En né-

ném vagy te ; és az eszességet sógorod-

; nak hívjad;

5. Hogy megrizzen tégedakivül való

,
asszonytól és az * beszédível hí-

,
zelked idegentl ;

* ^^sz 5, 3. 4.

6. Mert az én házamnak ablakán, és

az ablakfiókról nézvén,

7. Láték a bolondok között, eszembe

vevék a fiak között, egy * bolond ifjat^

* rósz 6, 32'
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8. Kimenvén az utczán, annak szeg-

letinél, a tisztátalan személynek házá-

hoz* men úton megyén vala. * Jót 31,9.

9. Estve késn a napnak estvéjén, se-

tét és homályos éjjel.

10. Holott ímé egy asszony eleibe

méne annak, paráznának ékességében,

álnok az elméjében.

11. (Mely * csácsogó és vakmer, ki-

nek házában nem maradhatnak meg az

lábai. * rész 5, 3.

12. Néha kinn, néha az utczákon, vagy

minden szegeletnél leselkedik.)

13. És megragadván tet, megcsókolá

tet, és szemtelenségre vetvén önn ma-

gát, monda néki

:

14. Hálaadó- áldozatnak Msai vágynak

én nálam ; ma adom meg fogadásimat.

15. Azért jövék ki eldbe, szorgalma-

tosan keresvén a te orczádat
;
jókor ta-

lálok te reád !

16. Paplanokkal megvetettem nyoszo-

lyámat, melly ékes^ külömh-külömhféle

szép rakásokkal, és Egyiptomi * sznye-

gekkel !
* rész 21, 22.

17. Jó illatot csináltam az én ágyashá-

zamban, mirhából, áloesbl, és fahéj-

ból.

18. No foglaljuk magunkat bségesen

mind viradtig, a szeretetben, mi magun-
kat, vidámítsuk meg szeretemhez való

dolgokkal

;

,19. Mert nincsen az én férjem az há-

zában, elment messze útra.

20. Egy erszény pénzt vn kezéhez

;

bizonyos napra j meg az házához.

21. Elhiteté tet az mesterségének

sokaságával, az ajakinak * hizelkedé-

sével meggyzé t. * rész 5, 3.

22. Követé azt hirtelenséggel, mint az

ökör a megnyúzásra megyén, és miké-

pen mikor a békót a bolondoknak ta-

nításokra lábokra vetik.

23. Mígnem áltáljára a nyíl az szí-

vét, miképen siet a madár a trre, nem
tudván azt az élete ellen lenni.

24. Annakokaért most, szerelmes fiaim,

hallgassatok engemet, és figyelmezzetek

az én számnak beszédire.

25. Ne hajoljon annak útaira a te el-

méd, és ne tévelyegj annak ösvényin

:

26. Mert sok megsebesített embereket

elejtett, és sokan vágynak, a kik attól

megölettettek.

27. A koporsóra való útak, az házá-

hoz men útak^ mellyek szállának a ha-

lálnak fenekére

!

8. RÉSZ.

Intés a bölcseségnek tanulására : megírása az örök
bölcseségnek.

Avagv a bölcseség * nem kiált é, és az

értelem nem bocsátja é ki az szavát ?

* rósz 1, 20. 21.

2. A magas helyeknek tetein, az úton,

nagy sok ösvények helyén megállván.

3. A kapuk mellett a városnak béme-
netelin, az ajtóknak bémenetelin énekel,

mondván

:

4. Tinéktek, óh tiszteletes jeles férjfiak,

kiáltok ; és az én szóm az embereknek
fijaihoz vagyon !

5. Értsétek meg ti bolondok, az eszes-

séget, és ti hallgatagok vegyétek esze-

tekbe !

6. Halljátok meg; mert jeles dolgokat

szólok, és az én számnak felnyitásával

kibeszélek igaz dolgokat;

7. Mert meggondolt valóságos igazsá-

got mond ki az én nyelvem és utálatos

az én ajakimnak gonoszságot mondani.
8. Igazak az én számnak minden be-

szédei, semmi nincsen ezekben hamis,

vagy elfordult dolog.

9. Mind azok egyenesek az értelmesnek,

és igazak azoknak, kik megnyerhetik a

tudományt.

10. Vegyétek az én tanításomat, és

nem a pénzt : és a tudományt inkább,

hogynem mint a választott aranyat

;

11. Mert jobb a bölcseség * a drága-

köveknél ; és semmi gyönyörííségek ehez

egyenlk nem lehetnek.
* rész 3, 14—16. Jb 28. 15-19.

12. Én bölcseség lakozom az eszes-

séggel; és a tudomány a nagy serény-

séggel mindenkor nálam jelen vagyon.

13. Az Úrnak félelme, * a gonosznak
gylölése ; a kevélységet és felfuvalko-

dást, és a gonosznak útát, végezetre a

veszedelmes szájat gyú'löltem. * J^b 28, 28.

14. Enyim a tanács, és valami vagyon,

én eszességem, én erm

;

15. Én általam uralkodnak a Kirá-

lyok ; és az Uralkodók végeznek igaz-

ságot.^

16. Én általam a Fejedelmek viselnek

fejedelemséget, a tisztességesek és a

földnek minden Birái.

17. Én az engem szeretket szeretem,



PÉLDABESZEDEK 8. 9.654

és a kik engemet szorgalmatosan * ke-

resnek, megtalálnak engemet. * vers 12.

18. A gazdagság * és tisztesség én ná-

lam vágynak, a megmaradandó állatok,

és az igazság. * rész 3, le.

19. Jobb az én gyümölcsöm a drága
megtisztíttatott aranynál ; és az én hasz-

nom a választott ezüstnél.

20. Az igazságnak útán vezérlek : és

az igaznak közép ösvényén.

21. Ki azt cselekeszem, hogy birják az

engem szeretk azt, a mi vagyon ; vé-

gezetre az * kincseket megszaporítom.
* vers 18.

22. Az Úr bir vala engemet az utá-

nak kezdetiben : az ö munkái * eltt,

minden idknek eltte. * 1 móz. 1, 1.

2 3 . Örök idknek eltte felkenettettem a

kezdetnek eltte, a föld lételének eltte.

24. Még mikor semmi mélységek nem
volnának születtettem*vala; még mikor

semmi források vizzel teljesek nem vol-

nának * vers 22. 23.

25. Még mikor nem lett volna, hogy

a magas hegyek feküdnének a földön^

a halmoknak eltte lettem.

26. Még nem csinálta vala a * földet,

vagy a mezket : st a kezdetet, e vi-

lágnak porát. * Jót 18, 2-6.

27. Mikor késziti vala az egeket ott

valék ; mikor felvetné a mélységeknek

színén a határt.

28. Mikor megersítené a fels egeket

ott fenn, mikor megersítené a mélysé-

geknek forrásit.

29. Mikor felvetné a tengernek hatá-

rit, és a vizeknek, hogy által ne * hág-

nák az '6 ^z^kn.düK.'parancsolatját ; mikor

e földnek rendelne fundamentomot.
* Zsolt. 104, 9.

30. Holott annakokáért nála * ne-

veltettem, és legyek néki mindennapi

gyönyörsége , örvendezvén eltte

minden idben. * vers 22.

31. És örvendeztetvén e világban az

földét, és az én gyönyörüségimmel az

embereknek íijait.

32. Most íiaim, hallgassatok engemet;

mert boldogok, kik az én útaimat

megtartják. * zsoit. 119, 1. 2.

33. Hallgassátok a tudományt, és böl-

cselkedjetek : és magatokat el ne von-

játok !

34. Boldog ember, a ki hallgat * en-

gemet, szorgalmatosan állván f az én

ajtóm eltt minden napon, az én ajtóim-

nak küszöbeit rizvén

;

* vers 11-18. Zsolt. 84, 11.

35. Mert a ki megnyerhet engemet,

nyer * életet, mellybe juttat az Úrnak

jó akaratja ;
* rész 3, le-is.

36. De a ki vétkezik ellenem, ersza-
kot cselekeszik az lelkén ; minden va-

laki engemet gylöl, szereti a * halált

!

* rész 3, 35.

9. RÉSZ.
;

Az Isten bölcseségének cselekedetit, tudományát, ós
hasznát egybeveti a bolondságéval.

A f bölcseség megépítette az házát,

annak hét oszlopit kivágván.

2. Megölte az él marháit ; tölti az

borát még az asztalát is elkészítette.

3. Es elbocsátván az leányit, hivogat

a házaknak * tetein, és a városnak

magas helyein; * rész 8, 1. 2.

4. Mondván : valaki tudatlan, térjen

ide, és valaki értelem nélkül vagyon !

5. Jöjjetek el, éljetek az én étkemmel,

és igyatok a borban, mellyet töltök.

6. Hagyjátok el a bolondokat, hogy
éljetek, járván az eszességnek útán.

7. A ki tanítja a csúfolót; * nyer ma-
gának szidalmat : és a ki feddi a latrot;

szidalom tér reá. * rész u, 7. Máté 7, e.

8. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne

gylöljön tégedet ; fedd meg a bölcset,

és * szeret tégedet. * zsoit. 141, 5.

9. Adj a bölcsnek tanácsot, hogy böl-

cselekedjék feljebb, fedd meg az igazat,

hogy örgbítse a tudományt.

10. A bölcseségnek kezdetit, az * Úrnak

félelmét, és a szenteknek esméretit, az

eszességnek kezdetit] * Job 28, 28.

11. Mert én általam sokasulnak meg
a te * napjaid, és meghosszabbulnak

néked életednek esztendei.
* rész 3, 18. rósz 10, 27,

12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te ma-
gadnak ; ha pedig csúfoló léssz, te ma-
gad veszed hasznát.

13. A balgatag asszony * fecseg,

bolond, és noha semmit nem tud

:

* rósz 7, 11-18.

14. Mindazáltal ül az házának * aj-

tajánál, a székben, a városnak magas
helyein :

* rész 7, 12.

15. Hogy elcsalja az útonjárókat akik

egyenesen ménének is az útjokon.

16. És ezt mondja ennek: Valaki bo-

lond térjen ide, és valaki esztelen

!
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17. Jóllehet a lopott vizek édesek, és

a titkon való étel gyönyürtíséges :

18. De nem tudja az úton men ember,

hogy ott élet nélkül valók vágynak; és

a mélységes pokolba esnek, a kik hi-

vattattak a gonosz asszonytóU

10. EÉSZ.
Summája a következend Részeknek, mint a hannintza-

dikig mind egy : tudniillik : Megírása a' bölcseknek ós

bolondoknak, azoknak cselekedetek és végek szerint.

Ezek a Salamon Bölcsmondásai.

A bölcs M * örvendezteti az attyát

;

a bolond fiú pedig szomorúságára va-

gyon az annyának. * rész i5, 20.

2. Nem használnak a * hamisságba?

gyjtöttkincsék ; de az igazság f megsza-

badít a halálból. * rész 13, 11. 21, e. t vers 27.

3. Az Úr nem hagyja éhezni* az igaz-

nak lelkét; az istenteleneknek pedig

gazdagságokat elveszti. * zsoit. 37,25. 26.

4. Szegénnyé lészen a ki cselekeszik

álnok kézzel ; a gyors munkásoknak pe-

dig kezek meggazdagítja tet
5. Gyííjt nyárban az eszes fiú ; álomba

merült bé az aratásnak idején a meg-
szég;^enítö fiú.

6. Áldások vágynak az igaznak fején

;

de az istenteleneknek szájokat erszak-

tétel fedi bé.

7. Az igaznak emlékezete * áldott ; a

hamisaknak nevek pedig megrothadt.
* Zsolt. 112, 6.

8. A bölcs elméjébe veszi a parancso-

latokat : a ki pedig bolondságot szól,

a maga ajakival veszti el magát.

9. A ki jár tökéletességben, jár bátor-

sággal; a ki pedig elfordítja az útát,

egyebeknek tanúságára lészen.

10. A ki szemmel hunyorgat, bántást

szerez ; és a ki bolond ajakival, meg-
büntettetik.

U. Életnek kútfeje az igaznak * szá-

ja ; az istenteleneknek pedig szájok ál-

nokságot fedez el. * rósz 13, u.

12. A gylölség szerez versengést;

minden vétkeket pedig elfedez a * sze-

retet. * 1 Pét. 4, 8. 1 Kor. 13, 4-7.

13. Az eszesnek beszédében vagyon
jelenvaló bölcseség, miképen a * vessz
a bolondnak hátán. * rész 26, 3.

14. A bölcsek megtartják a bölcsesé-

get ; a bolondnak szájához pedig közel

vagyon * a romlás. * vers 8. rósz 18,7.

15. A gazdagnak marhája ollyan, mint
2JL megersíttetett * városa; nyomorú-

ságokra vagyon a megfogyatkoztaknak

az szegénységek. * rész is, 11. zsid. 49, 7.

16. A mit munkájával szerez az igaz,

szerzi életére; az istentelennek pedig

gazdagsága bnre vagyon.

17. A bölcseség megrizinek útjok

életre vagyon ; a fenyítéket pedig elha-

gyóknak útjok tévelygést hoz.

18. A ki elfedezi a gylölséget, álnok

az az ajakaival; és a ki szól gyaláza-

tot, bolond az.

19. A sok beszédben * fogyatkozás

vagyon : de megtartóztatja az ajakait

az értelmes. .

* Préd. 5, 3.

20. Mint a tiszta választott ezüst az

igaznak * nyelve ; a gonosznak elméjé6?

származott beszéd pedig becsületlen.
* Zsolt. 141, 5.

21. Az igaznak ajakái sokakat legel-

tetnek; a bolondok pedig az esztelen-

ségekben * halnak meg. *rész 11, 3. 13, e.

22. Az Úrnak áldása gazdagít meg és

azzal semmi bántást nem szerez az Úr.

23. Miképen játék a bolondnak bünt

cselekedni : azonképen az eszes férfiúnak

bölcsen * cselekedni.* rész 11, 23. zsoit. 37, 30. 31.

24. A mitl retteg az istentelen, az

esik rajta ; a mit pedig kívánnak az

igazak, * megadja Isten. * zsoit. 145, 19.

25. Mint a forgószél elmúlik : úgy nem
áll meg az istentelen; az igaznak pedig

örökké való fundamentoma lészen.

26. Minémü az eczet a fogaknak és

a füst a szemeknek : ollyan a rest

azoknak, a kik azt elküldötték.

27. Azúrnakfélelme * hosszabbítja meg
a napokat: az istenteleneknek pedig

esztendeik f megrövidülnek.
* rész 9, 11. t Jób 15, 32-34. Zsolt. 55, 24.

28. Az igazaknak reménységek örö-

mökre vagyon ; az istenteleneknek pedig

várakozások * elvesz. * Jób is, 14.

29. Ersségére vagyon minden tökéle-

tesnek az Úrnak úta : romlásokra pedig

a hamisság cselekedinek.

30. Az igaz soha meg nem mozdúl ; de

az istentelenek nem lakják a * földet.
* Zsolt. 37, 22.

31. Az igaznak szája bségesen szól

bölcseséget : a gonoszságoknak nyelvétl

pedig eltávozott a bölcseség.

32. Az igaznak ajakai az /síennefc jó

kedvét megesmérik : az istenteleneknek

pedig szájok az gonoszságoknak * bün-

tetését.
* Róm.2,6-11.
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11. RÉSZ.

Az álnok * fontok utálatosok az Úrnál

:

az igaz mérték pedig kedves néki.

* 5MÓZ. 25, 13-16.

2. A kevélységen * esik gyalázat; az

alázatosoknál pedig vagyon a bölcseség.
* rész 18, 12.

3. Az igazaknak tökéletességek vezeti

ket ;
* de a hitetleneknek gonoszságok

elpusztítja ket. * rész i5, ss. is, 12.

4. Nem használ a marha a * haragnak

idején: az igazság pedig kiragad a ha-

lálból. .
* Sof. 1, 18. Ezek. 7, 19.

5. A tökéletesnek igazsága igazgatja

az útát : de az istentelenségében el-

esik az istentelen.

6. Az igazaknak igazságok * megsza-

badítja ket ; de az gonoszságokért a

hitetlenek f megfogattatnak.
* Zsolt. 18, 20-25. f rész 13, 6.

7. Mikor meghal az istentelen ember;

elvesz az reménysége, a kegyetlenek

reménységek is elvesz.

8. Az igaz a nyomorúságból megsza-

badul : az istentelen helyette * béesik

abba. * rész. 21, 18.

9. Szájával a képmutató megrontja fe-

lebarátját ; de az igazak a tudomány
által megszabadulnak.

10. Az igazaknak elmeneteleken, és

mikor elvesznek az istentelenek, * örül

a város énekléssel. * zsoit. 42, s. 9.

11. Az igazaknak boldogságokkal ma-
gasztaltatik a város ; az istenteleneknek

pedig szájokkal megromol.

12. Megutálja felebarátját a bolond

;

az eszes férjíiú pedig veszteg hallgat.

13. A rágalmazó * megjelenti a tit-

kot ; de a hséges lelkíí ember elfedezi

a dolgot magában. * rész 20, 19.

14. A hol nincsenek eszes tanácsok, el-

vesz a nép : a megmaradás pedig va-

gyon a tanácsosnak * bölcs értelmében.
* rész 15, 22.

15. Teljességgel megrontatik a ki ke-

zes lészen idegenért ; a kí pedig eltá-

voztatja a kezességet, bátorságos lészen.

16. A kedves asszony megtartja

a tisztességet, miképen a hatalmasok

megtartják a gazdagságot.

17. Jól tészen magával a másnak
adakozó * férjíiú

;
megháborítja pedig az

attyaíiát a kegyetlen.
* vers 25, 37. rész 3, 27.

18. Az istentelen cselekszik álnok cse-

lekedetet ; az igazság * szerznek pedig

jutalma valóságos. * vers 19.

19. A ki ersen ragaszkodik az igaz-

sághoz, vet * az életre; a ki kveti pe-

dig a gonoszt az halálára vet. * Gai. e, s,

20. Utálatosok az Úrnál az álnok * sziv
emberek; kedvesek pedig nála, kik az

útjokhan tökéletesek. * zsoit. 5, 5-7.

21. Minden erejével is nem nyerhet

mentséget a gonosz ; az igazaknak pe-

dig maradékok megszabadúl.

22. Mint a disznó orrában az arany-

perecz; oUyan a szép asszony, a kinek

nincsen okossága.

23. Az igazaknak kívánságok csak* az

igazság ; az istenteleneknek pedig várá-

sokon csak az Isten haragja vagyon.
* rész 10, 23,

24. Vagyon oUy, ki adakozik ;*mind-
azáltal annál inkább gazdagodik; és

vagyon olly ki megtartóztatja magát az

adakozástól ; de ugyan szkölködik.
* Zsolt. 112, I. 9.

25. A mással jóltév ember * megkö-
véredik ; és a ki bségesen adakozik,

ugyanazon feljebben osztogathat. *vers 17.

26. A ki búzáját bészorítjct :
* átkozzák

azt a népek : Istenn^Y áldása lészen pe-

dig a kiadónak f fején.
* vers 17. f 5 Móz. 14, 28. 29.

27. A ki szorgalmatosan javára igye-

kezik másnak, szerzi másnak magához
való jóakaratját ; a ki pedig másnak
gonoszt keres, magán * esik.* zsoit. 57,7.

28. A ki bizik az * gazdagságában,

elvesz ; de mint a zöldell fa az f igazak

kivirágoznak.
* Jób 8, 20. Jak. 5, 1—3. f Zsolt. 1, 1-3. 92, 13.

29. A ki megháborítja az házát, an-

nak öröksége szél lészen ; és a bolond,

szolgája Uszen a bölcs elméjnek.

30. Az igaznak gyümölcse az élet fájá-

nak gyümölcse : és a ki egyebeket tanít,

bölcs az.

31. Imé az igaz e földön megsanyar-

gattatik; * mennyivel inkánbb az isten-

telen és a bíínös ? * i Pét. 4, 17. 18.

32. A ki * szereti a dorgálást, szereti a

tudományt ; a ki pedig gylöli a fenyí-

téket, oktalan az. * rész 3, 11.12. zsid. 15,5-7.

12. RÉSZ.

Jót hoz az Úrnak jóakaratja ; de a go-

nosz embert elkárhoztatja.
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2. Nem erÖsíü meg ember az * isten-

telenséggel; az igazaknak pedig gyöke-

rek t ki nem mozdúl.
* Jób 18, 5-20. fJób 8, 16. 17.

3. A gyors asszony * koronája az

férjének ; de mint az ö tetemeiben való

rothadás, oUyan az, a melly megszégye-

níti az férjét. * rész 31, 10-29.

4. Az igazaknak gondolatjaik igazak
;

az istenteleneknek pedig tanácsok csa-

lárdok.

5. Az istenteleneknek beszédek lesel-

kednek a * vér után; az igazaknak pedig

szájok megszabadítja azokat.
* rósz 1, 11.

6. Elvesztik magokat az istentelenek,

elannyira, hogy ne legyenek; az igazak-

nak pedig házoknépe nyomós lészen.

7. Az értelme szerint dicsértetik a

férjfiú ; de az elfordult elméj utálatos

lészen.

8. Jobb a ki esméri magát * alávaló-

nak, és szolgája vagyon : annál^ a ki

felmagasztalja magát, azonközben csak

étele sincsen. * 1 sám. is, 23.

9. Az igaz az ö barmának * életére

gondot visel: az istenteleneknek pedig

könyörííletességek kegyetlen. * 5 móz. 25,4.

10. A ki míveli az 0 földét, * megelé-

gedik eledellel : á ki pedig követ hijá-

bavalókat, bolond az. * rész 28, 19.

11. Kívánja az istentelen a gono-

szoknak segítségeket: de az igaznak

gyökerek meggyümölcsözik.

12. Az ajakaknak hazugságok * alatt

gonosz tör vagyon ; de kimenekedik a

nyomorúságból az igaz. * zsoit. 4i, 7. 52, 4.

13. Az Ö szájának * gyümölcsébl
megelégedik a jó férjíiú, az cseleke-

detinek fizetését is veszi az ember ön-

magának. * rósz 13, 3. Zsolt. 34, 13-16.

14. A bolondnak úta jónak láttatik

néki az szeme eltt; de a ki tanáccsal

él, bölcs az.

15. A bolondnak haragja azon napon
megesmértetik ; elfedezi pedig a szidal-

mat az eszes ember.

16. Igazat szól a ki megjelenti * a

mi igaz ; a hamis bizonyság pedig szól

álnokságot. * rósz 14, 5.

17. Vagyon olly, a ki beszél hasonlókat

azáltalver * fegyverhez; de a bölcsek-

nek nyelvek orvosság.
* vers 12. Zsolt. 52, 4.

18. Az igazmondó ajak megersödik

657

mind örökké : a hazugságnak pedig

nyelve egy szempillantásig vagyon.

19. Álnokság vagyon a gonosz gon-

dolóknak * szívekben; a békességnek

tanácsosiban pedig vígasság. * vers 5.

20. Nem vettetik az igaz semmi bán-

tásba; az istentelenek pedig teljesek

lésznek nyavalyával.

21. ütálatosok az Úrnál a csalárd

beszédek; a kik pedig cselekesznek

hívségesen, kedvesek nála.

22. Az eszes ember fedezi a tudo-

mányt; a bolondoknak pedig elméjek

kiált * bolondságot. * rész 15, 2.

23. A gyorsaknak kezek uralkodik; az

álnok * pedig lészen adófizet. * rész 19, 15.

24. A férjfiúnak elméjében való szor-

galmatos gyötrelem megaláza azt ; a

jó dolog pedig megvidámítja azt.

25. Feljebb való az felebarátjánál az

igaz; de az istenteleneknek útjok elhiteti

ket.

26. Nem süti meg az * álnok, a mit

vadászásával fogott; a serény embernek

pedig marhája becsületes. * rósz 19, 15.

27. Az igazságnak útában vagyon élet;

és az ösvényének úta halhatatlan.

13. RÉSZ.

A bölcs fiú enged az attya intésének
;

de a csúfoló * semmi dorgálásnak helyt

nem ád. * rész 15, 5.

2. Minden jó emhevdJL szájának gyü-

mölcsével * él ; a hitetleneknek pedig

lelkek bosszúságtétellel. * rész 12, 13.

3. A ki megrizi az száját, megtartja

önmagát; a ki vakmerképen felnyitja

száját, romlása lészen annak.

4. Kívánsággal felindúl a restnek lelke;

de semmi nem lészen neki : a gyorsak-

nak * pedig lelkek megkövéredik.
* rész 12, 23.

5. A hamis dolgot gyíílöli az * igaz

;

az istentelen pedig magát gyíílölségessé

teszi és megszégyeníti. *zsoit. 101,3-8.

6. Az igazság megrzi azt, a ki útá-

ban tökéletes ; az istentelenség * pedig

elveszti a bíínöst. * zsoit. 34, 22.

7. Vagyon olly, kihányja gazdagságát,

holott semmije nincsen
;
viszontag tet-

teti magát szegénynek, holott sok mar-
hája vagyon.

8. Az ember életének váltsága az

gazdagsága ; de a szegény nem hallja

a dorgálást.
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9. Az igazaknak * világosságok fényl
lészen ; de az istenteleneknek szövétne-

kek t megaliiszik.
* Zsolt. 112, 4. f Jób 18, 5. 6. 21, 17.

10. Csak kevélységébl a férj-fiú sze-

rez háborúságot : de a * tanácsosoknál

vagyon a bölcseség. * rész ii, u.

11. A hijábavalóságból keresett marha
megkissebbl ;

* a ki pedig kezével

gyjti, megöregbíti azt, * rész lo, 2. 20, 2.

12. A halogatott reménység beteggé

teszi az elmét ; de a megadatott kíván-

ság mint az életnek * fája. * vers 19.

13. Az igének megútálójamegrontatik;

a ki pedig féli a parancsolatot, az

megajándékoztatik békességgel.

14. A bölcsnek tudománya * életnek

kútfeje, a halál trének eltávoztatására.
* rész 10, 11. 16, 22.

15. Jó elmenetelt ád a kegyelem; a

hitetleneknek pedig útjok kemény.
16. Minden eszes cselekeszik bölcse-

séggel ; a bolond pedig kijelenti az *

bolondságát. * rósz 12, 22.

1 7. Az istentelen követ büntetésbe esik

;

a hívséges követ pedig * orvosság.
* rész 25, 13.

18. Szegénység és gyalázat lészen

azon, ki a tudománytól magát elvonja

:

a ki pedig megfogadja a dorgálást,

tiszteltetik.

19. A megnyert kívánság * gyönyör-
séges lészen ennek lelkének : de utála-

tosság a bolondoknak éltávozniok a

gonosztól. * vers 12.

20. A ki jár a bölcsekkel, bölcsebb

lészen ; a ki pedig magát társul adja a

bolondokhoz, gonoszabb * lészen.
* 1 Kir. 15, 33.

21. A bnösöket követi a gonosz ; az

igazakat pedig köríílveszi a jó.

22. A jó ember örökséget hágy uno-

káinak; és a bíínösnek marhái eltétetnek

az igaznak * számára. * Jób 27, 17.

23. B vétele lészen a szegény mun-
kálkodónak * mezején ; de vagyon olly,

ki megemészti magát tunyasággal.
* rész 12, 23.

24. A ki megtartóztatja az vesszejét,

gylöli az íiját: a ki pedig szereti azt,

idején bölcseségre * tanítja azt.
* rész 22, 15. 23, 13.

25. Az igaz eszik az * kívánságának

megelégedéséig; az istenteleneknek pe-
dig hasok szkölködik. * zsoit. 34, 10.

14. EÉSZ.

A bölcs asszony * építi az házát ; a

bolond pedig ön kezével elrontja azt.
* rész 31, 10—31.

2. A ki jár igazán, féli * az Urat ; a

ki pedig engedetlen az útaiban, meg-
utálja ötet. * 12, 4.

3. A bolondnak szájában vagyon

kevélységnek pálczája ; a bölcseknek

pedig beszédek megtartja ket.

4. Mikor nincsenek ökrök: tiszta a já-

szol, a gabonának pedig bsége az

ökörnek erejétl vagyon.

5. A hívséges tanú * nem hazud; a

ki bocsát pedig hazugságot szájából, az

hamis tanú. * rész 12, 16. 2 móz. 23, 1.

6. A csúfoló keresi a bölcseséget, és

nem találja meg : a tudományt pedig

az eszesnek könny megtalálni.

7. Menj el a bolond férjfiúnak * szeme

ell, és akit tudsz nem ékesittetettnek lenni

tudománynak beszédével. * rész 9, 7. 23, 9.

8. Az eszesnek bölcsesége vagyon az

útának megtudásában ; a bolondoknak

pedig bolondságok az álnokságra.

9. A bolondokat öszvekapcsolja a go-

noszság ; az igazak között pedig a mi

jó dolog, az szerez barátságot.

10. Az m6erweA; szíve tudja az maga
keserségét; és az örömében az idegen

nem részes.

11. Az istenteleneknek házok elvesz;

de az igazaknak sátorok megvirágzik.

1 2 . Vagyon olly út, me Ily láttatik igaz -

nak * lenni az emberek eltt, mellynek

vége a halálra men útaknak vége.
* rész 16, 25.

13. A nevetés közben is fáj az em6er-

nek szíve : de végezetre az öröm * fordúl

szomorúságra. * i^ut. e, 25.

14. Az útaival * elégszik meg az el-

méjében elfordult ember; eltávozik ide-

áig ennek társaságától a jó férjfiú.
* rész 1, 31. 32.

1 5. A bolond hiszenminden dolognak; az

eszes pedig c5aA; a maga járására vigyáz.

16. A bölcs félvén * eltávozik a gonosz-

tól ; a bolond pedig belé viszi magát,

olly igen vakmer. * zsoit. 17, 4. 119, 120.

17. A hírtelen haragú szerez bolondsá-

got, és a ki bosszúállásról gondolkodik,

gylölséges az.

18. Bírják az esztelenek a bolondságot;

az eszesek pedig fonják a * tudománynak
koszorúját. * vers 24.
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19. Meghajtják magokat a gonoszok a

jók * eltt, és a hamisak az igaznak

kapujánál. * zsoit. is, 45. jób 20, lo.

20. Még az Ö felebarátjánál is utálatos

a * szegény; a gazdagnak pedig sok

baráti vágynak. * rósz 19, 7.

21. A ki megutálj á az felebarátját,

vétkezik ; a ki pedig a szegényekkel ke-

gyelmességet * cselekeszik, óh f melly

boldog az ! * Jót 31,16-20. t Máté 25.34—40.

22. Nemde nem tévelygenek é a kik

gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig

és igazság a jó * szerzknek. * Luk. e, 38.

23. Minden munkában bvölködés va-

gyon; de az ajakaknak beszédekben csak

szkölködés vagyon

:

24. A bölcseknek ékességek az gaz-

dagságok : a tudatlanoknak pedig bo-

londságok, csak bolondság.

25. Megszabadítja az embernek életét

az igazmondó bizonyság, hazugságokat

szól pedig az álnok.

26. Az Úrnak félelmében vagyon ers
bizodalom, ki az íijainak szokott * lenni

gyámolúl. * rész is, 10.

27. Az Úrnak félelme az életnek kút-

feje, a halál trének eltávoztatására.

28. A népnek sokságában vagyon a

Királynak ékessége : de a népnek elsza-

kadásával az uralkodóra nyomorúság j.
29. A haragra késedelmes, bvölködik

értelemmel ; a ki pedig elméjében hir-

telenked, bolondságot szerez az.

30. A tiszta szív a testnek élete ; az

irigység pedig a csontoknak rothadása.

31. A ki elnyomja a szegényt * gya-

lázattal illeti annak teremtjét; az pedig

tiszteli, t a ki könyörííl a szííkölködn.
* rész 17, 5. t Máté 10, 40. Máté 25, 40. Zsid. 6, 10.

32. Az nyavalyájába ejti magát az is-

tentelen; az igaznak pedig halála idején

is * reménysége vagyon. * zsoit. 5, 7. 34, 20.

33. Az eszesnek elméjében nj^^ugszik a

bölcseség ; a mi pedig a tudatlanokban

vagyon^ magát hamar * megesmérteti.
* rész 13, 16. 29, 11.

34. Az igazság felmagasztalja a nem-

zetséget ; a bíín pedig gyalázatjokra

vagyon a népeknek.

35. A Királynak jóakaratja vagyon ^lI

eszes szolgához; néki pedig haragja az

tet megszégyeníthöz.

15. RÉSZ. .

Az engedelmes felelet elfordítja a ha-

ragnak felgerjedését; a megbántó bcEzéd

pedig támaszt * haragot.* iKir. 12 13. le. 19.

2. A bölcseknek nyelvek beszél jó tu-

dományt: a tudatlanoknak pedig szájok

kiforr * bolondságot. * rész 13, le.

3. Minden helyeken vágynak az Úrnak

szemei, * nézvén a jókat és gonoszokat.
* rész 5, 21. Jer. 16, 17.

4. A nyelvnek épsége * életnek fája

:

az abból való gonoszság pedig a lélek-

nek gyötrelme. * rész 13, h.

5. Bolond * az, valaki megutálja az

attyának tanítását ; a ki pedig megbe-

csüli a dorgálást, igen eszes. * vers 10.

6. Az igaznak házában vagyon nagy

kincs ; az istentelennek pedig gazdagsága

megháborítja az * házát. * Jak. 5, 1-4.

7. A bölcseknek ajakaik hintegetnek

tudományt ; a bolondoknak pedig elmé-

jek * azt Muti^ a mi távol vagyon a

jótól. * vers 2.

8. Az istenteleneknek áldozatjok * gy-
lölséges az Úrnak ; az igazaknak pedig

könyörgések kedves néki.
* Ésa. 1, 11. 15. Ámós 5, 21—24.

9. Utálatos az Úrnál az Istentelennek

úta; azt pedig, a ki követi az igazságot,

szereti.

10. A dorgálás gonosznak tetszik an-

nak, a ki útját elhagyja ; a ki gyíílöli

a fenyítéket * meghal. * vers 5.

11. A koporsó * és a veszedelem az Úr
eltt vágynak; mennyivel inkább az em-
bereknek t elméjek.* J^b 26, 6. t jer. 17, 9. 10.

12. Nem szereti azt a csúfoló, a ki tet
megfeddi, és a bölcsekhez nem mégyen.

13. A vidám elme megvidámítja * az

orczát ; de a szívnek bánatja miatt a

lélek megszomorodik. * vers 15, n. 22.

14. Az eszesnek elméje keresi a tudo-

mányt; a tudatlanoknak szájok pedig

legeltetik bolondsággal.

15. Minden napjai a szegénynek nyo-

morúságosok; a vidám elméjnek pedig

sznetlen lakodalma vayyon!
16. Jobb a kevés az Úrnak * félelmé-

vel, hogynem mint a temérdek kincs,

a hol háborúság vagyon ! * zsoit. 37, u.

17. Jobb a paréjnak* étele, a hol sze-

retet vagyon, hogynem mint a hizlalt

ökörnek eledele^ a hol vagyon gylölség.
* rész 17, 1.

18. A haragos férjfiu * szerez háború-

ságot ; a hosszútr pedig leszállítja a

háborgást. * rész 2fi, 32.

42'



PÉLDABESZÉDEK 15. 16.660

19. A restnek útja oilyan, mint a tö-

vises sövény ; az igazaknak pedig útjok

egyenes.

20. A bölcs fiú örvendezteti * az aty-

tyát ; a bolond ember pedig megutálja

az ö t annyát. * rész lo, i. 23. t rész 19, 26.

21. A bolondság örömére vagyon az

esztelennek; de az értelmes férjfiú iga-

zán jár.

22. Híjábavalók lésznek a gondolatok,

mikor nincsen * tanács ; de a tanácso-

soknak sokaságokban elmennek.
* rész 11, 14.

23. Öröme vagyon e féle embernek, az

szájának beszédébl; és az idejekorán

mondott beszéd, óh melly igen jó!

24. Az életnek úta oda felfelé viszi az

értelmest, hogy eltávozzék a pokoltól

melly aláfelé vagyon.

25. A kevélyeknek házokat * kiszag-

gatja az Úr
;
megersíti pedig az öz-

vegynek határát. ^ * rész 2, 21. 22. u, 11.

26. Utálatosok az Úrnak a gonosznak

gondolati; * a tisztáknak pedig 6eszé-

dek^ gyönyörííséges beszédek

!

* rész 6, 16. 18.

27. Megháborítja az házát, a * ki

követi a telhetetlenséget; a ki pedig

gylöli az ajándékokat, él az. *zsoit.i5,5.

28. Az igaznak elméje meggondolja mit

szóljon; az istenteleneknek pedig szájok

ugyan kitölti a gonoszokat.

29. Messze vaggon az ür az istentele-

nektl; az igazaknak pedig könyörgése-

ket * meghallgatja. * zsoit. 145, is, 19.

30. Miképen a szemnek világa * meg-
vidámítja a szívet; a képen a jó hír

név megkövéríti a csontokat, * rész 25, 25.

31. A melly fül hallgatja az életnek

dorgálását, a bölcsek között lakozik.

32. A ki elvonsza magát a tanítástól,

megutálja az lelkét ; a ki pedig hall-

gatja a feddést, bírja az az lelkét.

33. Az Úrnak félelme * a bölcseségnek

tudománya, és a tisztességnek eltte jár

az t alázatosság. * Jöb 28, 28. t rész is, 12.

16. EÉSZ.

Az embernél vagyon az elmének gondo-
latja : de az Úrtól vagyon a * nyelvnek

beszéde. * rész 19, 21. Jer. 10, 23.

2. Jóllehet minden útaiban tisztának

láttassék az ember az szemei eltt

;

mindazáltal a ki a lelket vizsgálja * az

Ür az ! * rész 21, 2.

3. Bízzad az Úrra a te dolgaidat ; és

a te gondolatid * véghez mennek.
* Zsolt. 37, 5. 1 Pét. 5, 7.

4. Mindeneket cselekedett az Ür ma-
gáért, az istentelent is * a büntetésnek

napjára 0 rendelte. * Jót 21, .30. Róm. 2, e— 11.

5. Utálatos az Ürnak minden, a ki

elméjében * felfuvalkodott^ minden ere-

jével is nem nyerheti meg, hogy meg ne

büntettessék. * rész e, le. 17.

6. A könyörületességgel * és igazsággal

eltöröltetik a bn ; azokáért az Úrnak
félelméért, távozzál el a gonosztól

!

* Dán. 4, 24.

7. Mikor jóakarattal vagyon az ür va-

lakinek útaihoz, még annak ellenségeit

is jó akaróivá teszi ahoz.

8. Jobb a kevés, igazsággal, * hogy
nem mint a nagy temérdek gazdagság,

hamissággal. * rész 15, le. 1 Tim. e, e.

9. Az embernek elméje gondolja meg
az útát ; de az Úr igazgatja * annak
járását. * vers 1. rész 19, 21.

10. Mint az Isten szája, ollyan legyen a

Királynak beszéde; az ítéletben ne szól-

jon * hamisságot az szája.* vers 12. rész 31,9.

11. Az Üré az Ítéletnek mértéke és ser-

penyje, és az cselekedete minden
zsáknak mér * kövei. * 5 móz. 2.5, 13.

12. Utálatos legyen a Királyoknál

istentelenséget cselekedni; mert igazság-

gal ersíttetik meg a királyiszék.

13. Kedvesek legyenek a Királyoknak

az igaz * beszédek ; és az f igazmondót

szeresse a Király. * vers 10. t zsoit. 101, e.

14. A Királynak felgerjedt haragja, ol-

lyan mint a halál követe : de a bölcs

férjfiú leszállítja azt.

15. A Királynak vidám orczájában*élet

vagyon, a kinek jóakaratja ollyan mint

a tavaszi esnek sr köde. * rész 19, 12.

16. Szerzeni bölcseséget, óh mennyivel

jobb az * aranynál! és szerzeni eszessé-

get, kivánatosb az ezüstnél

!

* rész 3, 13^15. Zsolt. 119, 72.

17. Az igazaknak erségek eltávoznil

a gonosztól
;
megtartja az magát, a,

ki megrizi az útát.

18. A megromlásnak eltte kevélység

vagyon, és az esetnek eltte felfuvalko-

dott lélek.

19. Jobb alázatos lélekkel * lenni a

szelídekkel, hogynem mint fosztott mar-

hát osztani a kevélyekkel. * Ésa. 57, is.

;

20. A ki jól meggondol minden dol-
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got, jót nyer : és a ki bízik az * Ürban,

óh melly boldog az !

21. A ki elméjében bölcs, hívattatik

értelmesnek; a beszédnek pedig ékes-

sége neveli a tudományt. * Jer. n, i. s.

22. Életnek kútfeje * o,z értelem a^na/c^

a ki bírja azt; de a bolondoknak tudo-

Hiányok bolondságwtí/c kútfejed rész is, u.

23. A bölcsnek elméje értelmesen

igazgatja az ö száját, és beszéde által

öregbíti a tudományt.

24. Mint a lépesméz, ollyanok a gyö-

nyürüséges beszédek; édesek a léleknek,

és meggyógyítói a tetemeknek.

25. Vagyon * olly út, melly láttatik

igaznaA: az ember szeme eltt, mellynek

vége a halálnak úta. * rész 14, 12.

26. A munkálkodó ember magának
munkálódik ; mert az szája kénszeríti

tet.

27. Az álnok ember kiássa a gonoszt,

kinek ajakiban vagyon mintegy* ég tú'z.

* rész 12, 17. Jak. 3, 6.

28. A gonosz ember versengésre való

alkalmatosságot szerez, és a su sárló

ember a Fejedelmek között hasonlást

szerez.

29. Az álnok ember elhiteti az ö fele-

barátját, hogy vigye ötet hamis úton.

30. A ki hunyorgat szemeivel, mikor

gondol gonosz dolgokat, és tétovázó be-

szédében, megcselekeszi a gonoszságot.

31. Igen szép ékes korona a vénség,

melly az igazságnak útában találtatik.

32. Jobb a hosszútr * az ersnél; és

a ki uralkodik az indulatján, annál, a

ki várost vészen meg. * rész 15, is.

33. Az ember kebelébe vettetnek bé a

sorsok ; az fJrtól vagyon pedig azoknak
minden ítéletek.

17. RÉSZ.

Jobb a száraz éteknek egy * falatja,

mellyel vagyon csendesség; hogynem a

megn3^úzottbarmokkal teljes ház,melly-

ben vagyon háborúság. * rész 15, 17.

2. Az értelmes szolga uralkodik a gya-
lázatos fiún, és az atyafiak között az

örökségnek részét veszi.

3. Mint az olvasztómester tégelye az

ezüstöt, és a kemencze az aranyat: úgy
azr megpróbálja * a szíveket. * Jer. 17, 10.

4. A gonosztév hallgat az álnok beszé-

dekre, a csalárd hallgat a gonosz
nyelvre.

661

5. A ki megcsúfolja a szegényt, * gya-

lázattal illeti annak Teremtjét; a ki

gyönyörködik másnak nyomorúságában,

büntetlen f nem lészen !

* rész 14, 31. t rész 24, 17. 18.

6. A véneknek ékességek az unokák,

és a fiaknak ékességek az atyák.

7. Kedvetlen a bolondnak az ékes be-

széd ; sokkal inkább a tisztességesnek a

hijábavaló beszéd.

8. Mint a drága gyöngy, ollyan az

ajándék annak kívánójának szemei eltt;

valamit akar abban, kedve telik !

9. A ki elfedezi * másnak vétkét, ke-

resi a szeretetet ; a ki pedig szemre

hányja azt, elszakasztja egymástól a ba-

rátságokat is. * rész 19, 11.

10. Foganatosb a dorgálás az * eszes-

nél, sokkal hogynem mintha megvernéd

a bolondot százszor is. * zsoit. 141, 5.

11. Csak ellenkezést keres a gonosz;

végezetre kegyetlen követ bocsáttatik

ellene.

12. Találjon társától vagy -fiától meg-
fosztatott medve a férjfiúra inkább^hogj-

nem a bolond az bolondságában.

13. A ki fizet gonoszt * a jóért, nem
távozik el a büntetés annak házától.

* Rdm. 12, 17.

14. Az állóvizet szakasztja el, a ki feje

a háborúságnak ; azért minekeltte

kihatna, hagyd el a * versengést.
* rész 20, 3.

15. A ki megigazítja * a bíínöst, és

kárhoztatja az igazat ; utálatos az Úr-
nak egyaránt mind a kett.

* rész 24, 24. Ésa. 5, 22. 23.

16. Miért vagyon valami gazdagság a

bolondnak kezél3en? holott a bölcseség-

nek bírására nincsen néki elméje.

17. Minden idben szeret, a ki * igaz

barát, és az atyafiú f a nyomorúságban
tetszik meg. * rész IS, 24. t Luk. 10, 36. 37,

18. A bolond emberkezét adja, fogad-

ván kezességet barátja eltt.

19. Szereti a gonoszt, a ki szereti a

háborgást, mint a ki magasan építi há-

zát, romlást keres.

20. A gonosz szívíí ember nem nyer-

het jót, és a ki az nyelvével gonosz,

esik nyomorúságba.

21. A ki szül bolondot, szüli magá-
nak * bánatra ; és nem örvendez a bo-

londnak attya. * vers 25.

22. A vidám elme *
jó orvosságot esi-
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nál ; szomorú lélek pedig megszáraztja

a csontokat. * rész is, 13. 15.

23. A kebelbl kivett ajándékot az is-

tentelen elveszi, az igaz törvény útá-

nak * elfordítására. * vers 15. 5 móz. le, 19.

24. Az eszesnek orczájából kitetszik a

bölcseség, a bolondnak pedig szemei or-

szágolnak a földnek küls részéig.

25. Búsulásra vagyon az attyának

a bolond * fiú, és az szüljének kese-

rségére. * vers 21. rész 10, 1. 15, 20. 19, 13. 26.

26. Még megbírságolni is az igazatnem
jó ; a tisztességest pedig megverni,

igazság kivíü vagyon.

27. Megtartóztatja * beszédét a tudós

ember, és vesztegletes lelkében az értel-

mes férjfiú. * Jak. 1, 19.

28. Még a bolond is, mikor hallgat,

bölcsnek * ítéltetik: a ki ajakit megtar-

tóztatja, eszesnek. * is, 5.

18. EÉSZ.

Az kívánsága szerint kérdezkedik az

agyas ember, mindenekbe béelegyíti

magát.

2. Nem gyönyörködik a bolond az érte-

lemben, hanem abban, a mellyek vágynak
az elméjében.

3. Mikor elj az istentelen
;

elj a

megutálás, és a szidalmazóval a gya-

lázat.

4. Mint a mély vizek, ollyanok a je-

les embernek * szájából ^zarmazoíí igék,

és mint a megáradott patak, a bölcse-

ségnek kútfeje. * rész 20, 5.

5. A gonosznak személyét becsülninem

jó, hogy elfordítsad az * igazat az ítélet-

ben. * 3 M(5z. 19, 15.

6. Abolondnak beszédei szereznek ver-

sengést, és az szája haragra ingerel.

7. A bolondnak szája néki * romlására
vagyon, és az beszédei az életének
tre. * rész 10, 14.

8. A susárlónak beszédei hízelkedk;
de azok az embernek szívét általhatják.

9. A ki lágyan viseli magát az dol-

gában ; hasonló a tékozló férjfiúhoz.

10. Ers torony az Úrnak neve, * ahoz
folyamodik az igaz, és bátorságos lészen;

* Zsolt. 18, 3. 61, 4.

11. A gazdagnak marhája ollyan^ mint
az 0 ers * városa, és mint a magas kfal,
az gondolatja szerint. * rész 10, 15.

12. A megromlásnak eltte * felfuval-

kodik az embernek elméje ; eltte jár

pedig a tisztességnek f alázatos-

ság. * rész 11, 2. t rész 15, 33.

13. A ki felel valamit, míg meg nem
hallja; e bolondság néki, és gyalázatos.

14. A férjfiúnak lelke vigasztalja az

ertlenségét: a megromlott szívet pedig

ki emeli fel ?

15. Az eszesnek elméje bírja a tudó-

mányt, és a bölcseknek füle keresi az

értelmet

;

16. Az embernek ajándéka szabad útat

szerez, és a tiszteleteseknek orczájok

eleibe viszi az embert.

17. Igaznak láttatik az, a ki els a

törvényben, mígnem elj az felebarátja,

és megvizsgálja azt a Bíró.

18. A versengéseket elveszi a sorsve-

tés, és az ersekközöttbékességet szerez.

19. A felingereltetett atyafiú ersb a

kerített városnál, és a versengések, mint

a vár kapujának zárja.

20. Minden az szájának hasznával

elégíti meg az * hasát; az beszédének

jövedelmével elégedik meg minden.
* rész 13, 2. Eóm. 2, 6-11.

21. Mind a halál, mind az élet az em-

her nyelvének * hatalmában vagyon^ a

miképen kiki szeret azzal élni; úgy eszi

annak gyümölcsét. * rész 21, 23. jak. 3, 6-9.

22. Megnyeri a jót, a ki talál feleséget,

és vett jóakaratot az * Úrtól !
* rész 19, 14.

23. Alázatosan szól a szegény ; a gaz-

dag pedig szól kevélyen.

24. Az embernek, kinek baráti vágynak

tisztelni kell a barátságot ; mert a ki

igaz * barátunk, becsületesb az attyafiú-

nál. * rész 17, 17.

19. RÉSZ.

Jobb a tökéletesen járó * szegény a go-

nosz nyelv gazdagnál, a ki bolond.^

2. A léleknek tudománya nélkül is

semmi nincsen jó ; és a ki minden dol-

gában siet, tévelyeg.

3. Az embernek bolondsága elfordítja

az * útát, és az Úr ellen haragszik az

szive. * 1> 13-15.

4. A gazdagság szerez sok * barátokat;

a szegény pedig az barátjától elvá-

lasztatik. * rész i4, 20.

5. A hamisságnak bizonysága * bün-

tetetlen nem lészen, és a hazugságoknak

találója meg nem szabadítja magát.
* 5 Móz. 19, 16. 19.
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6. Sokan könyörögnek a tisztességes

embernek, és minden emher barátja az

adakozónak.

7. A szegényt minden attyafiai * gy-
lölik, még a kik baráti volnának is néki,

távol vágynak tle ; ha sok beszéddel

esedezik is. meg nem hallgatják

!

* rész 14, 20.

8. A kinek szívé&en bölcseség vagyon,

szereti az életét, és megrizi az értelmet,

hogy jól legyen dolga.

9. A hamisságoknak bizonysága * nem
lészen büntetlen, és a hazugságoknak

gondolója elvesz. *vers5.

10. Nemiilik a bolondhoz a gyönyörkö-

dés; sokkal inkább nem illik a szolgának

uralkodni * a Fejedelmeken. .

* rész 30, 21. 22.

1 1 . Az embernek értelme hosszútrvé

tészi tet: és ékességére vagyon néki

elhallgatni * a vétkeket. * rész n, 9.

12. Mint a gyermekded oroszlánnak

ordítása, ollyan a Királynak * haragja

;

mint a harmat pedig a füvön, az f

j óakaratja .
* rész 20, 2. t rész 16,15.

13. Keserségének oka az attyának

a bolond * fiú, és mint a csepegés, az

asszonynak szüntelen zsémbeldése.
* vers 26. rész 17, 25.

14. A ház és marha, atyától való

jószág; az Úrtól * vagyon pedig az

értelmes feleség. * rész is, 22.

15. A rest álmot * szerez, és az álnok

lélek t megéhezik.
* rész 20, 13. f rész 12, 23. 26.

16. A ki megtartja a parancsolatot,

megtartja * magát; a ki megutálja az

útait, megbüntettetvén meghal.
* rész 3, 21. 22. Luk. 11, 28.

17. Kölcsön ád az Úrnak, a ki ke-

gyelmesen ád a * szegénynek ; és az

jótéteményét megfizeti néki. * Máté 25, 40.

18. Sanyargasd meg a te fijadat, míg
reménység vagyon felle, és az vesze-

delmére ne hajoljon a te elméd.
* rész 13, 24. 20, 30.

19. Aki a haragban felettébb kemény,
kárt vall, ha elengeded is fiadnak vétkét

egyszer: ismét azután megbüntessed.
20. Engedj a * tanácsnak, és vedd jó

néven az oktatást: hogy bölcselkedhessél

végezetre. * rész n, u. 15, 22.

21. Sok gondolatok vágynak mindennek
elméjében ; de csak az tJrnak * tanácsa
áll meg. * rész 21, 30. Zsolt. 33, 10. 11.

22. A mit leginkább kell embernek
kívánni, az * irgalmasság az ; és jobb a

szegény a hazug férjfúnál, * Máté 5, 7.

23. Az [Jrnak félelme életre viszen

:

és az Hlyen megelégedvén * él az Isten

ajándékával^ gonosszal sem illettetik.
* Zsolt. 34, 10.

24. Elrejti a rest az * kezét kebelébe,

még a szájához sem viszi azt.
* rész 26, 15. Préd. 4, 5.

25. Ha a csúfolót megvered ;
* okosb

bolond lészen ; és ha megdorgálod az

eszest; megérti a tudományt. *rész2i, ii.

26. Elpusztítja attyát marhájáhól, és

elidegeníti annyát a megszégyenít és

gyalázattal illet * fiú. * vers 13. rész 28, 24.

27. Sznjél meg, szerelmes fiam,

hallgatni az ollyan tanítást, melly téged

arra viszen, hogy a bölcseségnek igéjétl

elszakadj.

28. Az álnok bizonyság csúfolja az

ítéletet; az istentelenek szájok elnyeli a

hamisságot

:

29. E féle csúfolóknak készíttettek a

büntetések, és a vereség a bolondoknak

hátoknak.

20. KÉSZ.

A bor csúfolóvá tészen, és a részegít

ital háborgóvá, és valaki abban gyönyör-

ködik, * nem lészen bölcs ! * rész 31, 4. 5.

2. Mint a gyermekded oroszlánnak

ordítása : ollyan a Királynak * retten-

tése ; a ki azt haragra ingerli, vétkezik

a maga élete ellen. * rész 19, 12.

3. Tisztességes embernek felhagjmi a

versengést :
* valaki pedig bolond, ma-

gát belé elegyíti. * rész 14, 17. 1 Kor. 6, 7.

4. A ki a hideg miatt rest lévén nem
szánt; koldúl aratáskor, de semmit nem
talál,

5. Mint a mély vizek, ollyan a férjfiú-

nak elméjében a * tanács: mindazáltal a

bölcs ember kimeríti azt. * rész is, 4.

6. Az embereknek nagyobb része hir-

deti kiki az jóvoltát, a ki pedig min-

denben igaz * mondó volna, ki találhat

ollyant ? * Jak. 3, 2.

7. Ha az igaz szünetlen jár az tökéle-

tességében: boldogok * lésznek az fijai

utánna !
* zsoit. 142, 1.2.

8. A Király ha az ítélszékiben ül,

csak tekintetével is minden gonoszt * el-

távoztat. * vers 2. '^r.
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9. Ki mondhatná azt : Tiszta * az én

szívem, tiszta vagyok az én bfínömtol

!

* 1 Kir. 8, 46 .

10. A külömböz * font GS a külöm-
bözö mérték, utálatos az Úri;ál egyaránt

mind a kett. * 5 móz. 25, is.

11. Az cselekedetibl * esmértesse

meg magát még a gyermek is, ha tisz-

ták, és ha igazak é az cselekedetei.
* Jak. 2, 18.

12. A halló * fület és a látó szemet,

az Ur teremtette egyaránt mindkettt.
* 2 Móz. 4, 11.

13. Ne szeressed az álmot, hogy ne

légy * szegény: nyisd fel a te szemeidet,

és elégítsd meg magadat kenyérrel.
* rész 19, 15.

14. Igen hitvány a marha^ azt mondja
a vev : de mikor elmen énd vele, akkor

dicsekedik.

15. Az arany és a kárbunkulusoknak

sokasága drága : de felette igen drága

eszkz az ékesenszólásnak tudománya!
16. Vedd el annak ruháját, a ki kivtíl

valóért * kezes lett, és az idegenért

vedd el zálogát. * rész 27, 13.

17. Gyönyörséges embernek elször

az álnokságnak kenyere : de * annaku-

tánna bételik az szája követskékkel.
* rész 9, 17. 18. Siral. 3, 16.

18. A gondolatok tanácskozással * er-
sek: és bölcs tanácsokkal indíts f hadat.

* rész 15, 22. f rész 24, 6.

19. A ki megjelenti a titkot, a * ki

rágalmazó, és a ki az beszédivel el-

hitet: azzal ne barátkozzál. * rész n, 13.

20. A ki az attyát vagy * annyát

megátkozza, annak megoltatik szövét-

neke a sötétségnek homályosságában.
* 2 Móz. 21, 17.

21. A melly jószág elször hirtelen

gyjtetik, * annak vége meg nem álda-

tik. * rész 28, 20.

22. Ne mondjad: Bosszút állok * ratja

!

Várjad az Urat, és megszabadít téged

!

* Máté 5, 39. Kóm. 12, 17. 19.

23. Utálatosok az Úrnál a külömböz
mértékek ;

* és az álnok fontok nem jó

dolgok. * 5 Móz. 25, 13.

24. Az Úrtól vágynak az * embernek
járásai; az ember pedig mit ért az

Útában ? * rész le, 9. Jer. 10, 23.

25. Halálnak tre embernek megenni
az Istennek szenteltetett * részt, és azu-

tán fogadást tenni néki. * jós. 7, 20-25.

26. Megszaggatja a gonoszoknak; tár-

saságokvX a bölcs, * Király, és fordít

reájok kereket. * vers 8. zsoit. 101, 5. e. s.

27. Az Úr eltt világos az embernek
lelke, ki megvizsgálja a szívnek * min-

den rejtekét. * rész 21, 2. zsoit. 17, 3.

28. A kegyelmesség és az * igazság

megrizik a Királyt, megersíti irgal-

masság által az székit. * rész 29, 14.

29. Az ifjaknak ékességekre vagyon az

erejek : és a véneknek illendségek

az * megszülések. * rész 16, 31.

30. A kékek * és sebek távoztatják el

a gonoszt, és az emhemck bels részeiben

való t csapások. * rész 13, 24. t zsoit. 119, 71.

21. RÉSZ.

Mint a vizeknek folyásai, úgy a Ki-

rálynak szíve az Úrnak kezében vagyon,

valahová akarja, oda hajtja azt

!

2. Az embernek minden iHa igaznak

láttatik * az szemei eltt : mindazál-

tal a szíveket rostálja az Úr. * rész le, 2.

3. Az igazságnak és igaz törvénynek

gyakorlását inkább * szereti az Úr az

áldozatnál : * Ésa. 1, ii-ie. Hds. 6,6.

4. A szemnek pedig felállatása, és az

elmének kevélysége, és az istentelenek-

nek szántások, bn.
5. A szorgalmatosnak gondolatai csak

épületre * vágynak; a hitetlenkednek

pedig mindenek, csak a szükségi'e.
* rész 10, 4. 13, 4.

6. A hamisságnak * nyelvével gyjtött

kincsek, elveszett hijábavalóság ; a kik

azt keresik, keresnek halált! * rész lo, 2.

7. Az istenteleneknek * ragadományok

elveszti ket; mert nem akarnak igaz

ítéletet cselekedni. * rész 5, 22. jat. 5, 1-5.

8. Elfordult és idegen az istentelen em-
bernek úta; tiszta pedig annak úta, ki-

nek az cselekedete igaz.

9. Jobb lakni a háznak * szugolyájá-

ban:hogynem mint a háborgó asszony-

nyal egy háznak társaságában lenni.
* rész 25, 24.

10. Az istentelennek elméje kíván go-

noszt : és az szeme eltt nem kedves

az felebarátja.

11. Mikor megbüntettetik * a csúfoló,

bölcsebb lészen a tudatlan; és mikor

oktatják a bölcset, eszébe veszi a tudo-

mányt. * r^'«z 19, 25.

I

12. Értelmet vészen az igaz az isten--

t telén Ivkimak hüntetéséhol; mert az Is
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ten elfordítja a gonoszokat nékik vesze-

delmekre.

13. A ki bédiigja fülét a szegény ki-

áltására ; 0 is kiált, de meg nem hall-

gattatik.

14. A titkon adatott ajándék elfordítja

a haragot; és a kebelben való ajándék

a haragnak kemény búsulását.

15. Vigasságára vagyon az igaznak

cselekedni * igazat : bánatjokra pedig a

hamisság cselekedinek. * rész lo, 23.

16. Az ember, aki eltévelyedik az ér-

telemnek útáról, az élet nélkül valók

gyülekezetiben marad.

17. Szííkölködö ember lészen^ valaki

szereti a gyakor jóllakást ; a ki szereti

a bort és a friss étkeket, nem lészen

gazdag !

18. Az igazért adatik váltságúl * az is-

tentelen, és az igazak helyett a hitetlen

megbüntettetik. * rész 11,8.

19. Jobb lakozni a pusztának * földén,

hogynem mint a feddd és haragos

asszonynyal, * vers 9.

20. Kívánatos kincs és kenet vagyon a

bölcsnek házában : a bolond ember pe-

dig eltékozolja azt.

21. A ki követi az igazságot és * az

adakozást; nyer életet, igazságot és tisz-

tességet. * rész 22, 9.

22. A hatalmasoknak városokba bé-

megyen a * bölcs, és lerontja azoknak

bizadalmoknak erejét. * Préd. 9, 15-17.

23. A ki rizi az száját és az nyel-

vét ; megtartja a * nyomorúságtól az

életét. * rész 18, 21.

24. Kevély, versenyes, és csúfoló annak

neve, ki haragjában kevélységet csele-

keszik.

25. A restnek kívánsága megemészti

tet ; mert az kezei semmit nem akar-

nak * cselekedni. * rész 19, 15.22, i3.26„i4.

26. Egész nap estig kívánságtól gyöt-

retik : az igaz pedig másnak ád, * és

nem tartóztatja meg az kezét.
* Zsolt. 37, 26^

27. Az istentelenek áldozatjok * utá-

latos: mennyivel inkább, mikor gonoszúl

áldozza azt. * rész 15, s.

28. A hazug bizonyság * elvesz ; a ki

pedig füleivel hallott dolgot mond, mind
örökké szól. * rész 19, 5. 9.

29. Megkeményíti az istentelen ember
az orczáját : az igaz pedig jól rendeli

minden ö útát.

30. Semmi bölcseség nmcsen;.^ semmi
értelem, és semmi tanács ^ az r ellen.

* rész. 19, 21.

31. A ló elkészíttetik az ütközetnek

napjára ; de az Üré a * megtartás

!

* Zsolt. 33, 17.

22. EÉSZ.

Kívánatosb a jó hír név* nagy gazdag-

ságoknál ; ezüstnél és aranynál a ked-

vesség jobb. * í'réd. 7, 1-

2. A gazdag * és szegény öszvetalál-

koznak, mindkettt pedig az r szerzi.
* rész 29, 13.

3. Az eszes megértvén a * gonoszt, el-

rejti magát ; a bolondok pedig belé es-

vén, nyomorgattatnak. * rész 27, 12.

4. Az alázatosságnak, és az r félel-

mének vége, tisztesség, gazdagság,* élet

!

* Zsolt. 34,13-16.

5. Tövisek és trök vágynak a gonosz-

nak útában ; a ki becsüli az lelkét,

távol jár azoktól.

6. Tanítsd a * gyermeket is az útának
módja szerint; még mikor megvénhe-
szik is, el nem távozik attól. *versi5.

7. A gazdag a szegényeken uralkodik

és szolgájává lészen, a ki kölcsön vészen^

a kölcsönadó embernek.

8. A ki vet * álnokságot, arat nyomo-
rúságot ; és az haragjának vesszeje

végre megtöretik. * Job 4, s.

9. Az irgalmas * szem ember megál-

datik, a ki adakozik az kenyerébl a

szegénynek. * rész 21, 20. 2 Kor. 9, 6—9.

10. Ha kiveted házadtól a csúfolót,

együtt kimegyen a háborgás is : és meg-
sznik a patvarkodás és a szidalmazás.

11. A ki szereti a szívnek * tisztasá-

gát, és a kinek beszédében vagyon ked-

vesség, annak barátja a Király.
* Zsolt. 191, 6.

12. Az rnak szemei megrizik a

tudományt ; a hitetlennek pedig útát

felforgatja.

13. A rest * azt mondja: Oroszlán va-

gyon ottkin, az útczáknakközepettemeg-
ölettetném. * rész 21, 25. 26, 13.

14. Mint a mély verem, ollyan 2iZ ide-

gen * asszonyoknak szájok ; a kit

utál az Úr, oda esik : * rész 23, 27. Préd. 7, 26.

15. A gyermek elméjéhez köttetett a

bolondság ; de a tanításnak * vesszeje

messze elzi tle azt.
* rész 13, 24. 19, 18. 24, 17.
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16. A ki elnyomja a * szegényt, hogy

szaporítsa az ö marháját ; és a ki ád a

gazdagnak, végezetre szkölködésre jwí.
* vers 22, 23.

17. Hajtsd meg a te füledet, és hall-

gasd a bölcseknek beszédeket : és a

te elmédet figyelmeztesd az én tudomá-
mányomra

;

1 8 . Mert gyönyörséges lészen,ha meg-
tartod azokat szívedben, és ha lésznek

egyszersmind a te ajakidban is.

19. És ha lészen az Úrban a te bizo-

dalmad, és a mit tudtodra adok ma né-

ked, te is megcselekedénded,

20. Nemde nem irtam é néked drága

szép tanúságokat^ melyek helyheztettek

tanácsokban és tudományokban

;

21. Tudtodra adván néked az igazság

beszédinek bizonyos voltát
;
hogy szólj

beszédedben valóságot azoknak, kik te

hozzád bocsáttatnak

!

22. Ne kóboroljad el a * szegényt,

ennekokáért, mert szegény ; se meg ne

rontsd a szegényt a kapuban :

* vers 16. Zak. 7, 10.

23. Mert az Úr * forgatja azoknak

ügyeket, és azok lelkeknek ragadozóit

elragadja. * ^ 22, 22-24. jdb 31,21-23.

24. Ne tartsd barátságodat a haragos-

sal, és a dühösködvel ne menj szembe.

25. Hogy ne tanuljad az útait, és ke-

ress trt tennen magadnak.

26. Ne légy azok közzíü való, kik ke-

zeket egybe csapják, * sem pedig az

adóságért való kezesek közzíü.
* rész 6, 1—3. 11, 15.

27. Ha nem lészen néked mibl meg-
adnod ; elveszi a te * ágyadat is tled.

* 2 Móz. 22, 26.27.

28. Ne bontsd el a régi * határt, mely-

lyet csináltak a te eleid.* s móz. 19, u. 27,17.

29. Láttál é az dolgában szorgalma-

tos * embert ? A Királyok eltt kezd ál-

lani, nem marad meg "az alávalók között.
* 1 Kir. 11, 28

23. RÉSZ.

Mikor leüléndesz enni az Úrral ; szor-

galmatosan reá vigyázz, micsoda étket

adnak eldbe

;

2. Mert kést vernél a te torkodba, ha

mértékietlen lennél.

3. Ne kívánjad az csemegéit: mert

ezek hazug étkek.

4. Ne fáraszd magadat ebben, * hogy

meggazdagulj ; ez illyen testi eszessé-

gedtl sznjél meg. * 1 Tim. e, 9.

5. ' Avagy a te szemeidet veted é azokra ?

holott azok semmik, és oUyan szárnyok

vagyon, mint a saskeselyíínek, hamar
az ég felé elrepülnek

!

6. Ne egyél az irigy szemíínek étkében,

és ne kívánjad az lágy étkeit

;

7. Mert a mint becsül tégedet az szí-
vében, oUyan: Egyél és igyál azt mondja
tenéked: de azért nem jó akarattal va-

gyon te hozzád.

8. A te falatodat, a mellyet megején-

del, még azt is kiokádod ; és a te ékes

beszédidt csak híjába elveszted.

9. A bolondnak hallására ne szólj

;

mert megutál * tégedet a te beszédidnek

bÖlCSeségével. * rész 14, 7. Máté 7,

6

10.Ne mozdítsd meg arégi* határt, és az

árvának mezeiben ne kapj ; * 5 móz. 19, 14

11. Mert azoknak bosszúállójok ers,

a forgatja ezeknek * ügyeket ellened

!

* rész 22, 23

12. Adjad a te elmédet a bölcseségre,

és a te füleidet a bölcs beszédekre.

13. Ne vond el a gyermektl a sanyar-

gatást ; mikor megverénded tet * vesz-

szvel, meg nem hal ! * rész 20, 3. 22, 15

14. Te vesszvel verd meg tet ; és az

életét a veszedelembl kiragadod.

15. Szerelmes fiam, ha bölcselkedik a

te elméd : örvendez az * én lelkem, meg
én is örvendezek. * vers 25. rész 27, 11

16. És vigadoznak az én veséim, a te

ajakidnak igazmondásán.

17. Ne kövesse a te szíved a * bíínö-

söket, hanem az Urat félket egész na-

pon; * rész 1,10

18. Mert mivelhogy ennek * bizonyos

jutalma vagyon : nyilván a te várako-

zásod meg nem csalatkozik. * 1 Tim. 4, s.

19. Hallgass * te, szerelmes fiam, en-

gemet, hogy légy bölcs és járj az úton

szíved szerint. * rész 15, 5.

20. Ne légy azok közzül való, kik bor-

tól * megrészegednek, a dobzódók köz-

zül, kik hússal hasokat megterhelik;
* Ésa 7, lí. 22. Edm, 13, 13.

21. Mert a részeges és dobzódó szegény

lészen, és szakadozott ruhákban öltöztet

az aluvás.

22. Hallgasd a te * atyádat, a ki nemzett

tégedet: és meg ne utáljad ate anyádat

mikor megvénhedik. * vers 24. rész 1,8.

23. Szerezz magadnak * igazságot, és
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el ne adjad a bölcseségnek, tudománynak,

és eszességnek valóságát. * 2 móz. 20, 12.

24. Igen örül az igaznak * attya, és a

bölcsnek szülje anu ak vigadó z.* vers 15, le,

25. Vigadjon a te atyád, és ate anyád,

és örvendezzen a te szüld.

26. Adjad, szerelmes fiam, a te szíve-

det nékem, és a te szemeid az én litai-

mat szorgalmatosan megrizzék.

27. Mert mély * verem a tisztátalan

asszony, és szoros kút az idegen

asszony. * rész 22, 14.

28. És az, mint a tolvajló leselkedik,

és az embereknek bitetlenit megfogja.

29. Kinek jaj ? kinek óbajtás ? kinek

versengések, kinek báborgás ? kinek bíín

nélkül való sebek ? kinek szemeknek

veressége ?

30. A bornál mulatóknak, a kik men-
nek a jó bor korcsmájának keresésére !

31. Ne nézzed a bort, mikor veres,

mikor mutatja a pobárban az színét,

és mikor a pohárban pezseg
;

32. Végezetre, mint a kigyó, megmar,
és mint a mérges kígyó megcsip.

33. A te szemeid nézik az idegen asz-

szonyt, és a te elméd * gondol

gonoszságot. * Hos. 4, 11. Máté 5, 28.

34. És lészesz oUyan, mint a ki fekszik

a tenger közepíben, és a ki fekszik az

árboczfának tetején.

35. Mikor vernének engemet^ azt mo7i-

dod : Nékem nem fájt ! mikor taszigál-

tak : nem érzettem ! mibelyt felkelek,

elmegyek, ismét megkeresem azt.

24. RÉSZ.

Ne irigykedjél a gonósztévkre, se ne

kívánj * azokkal lenni ; * rész 23, 17.

2. Mert pusztítást gondol az szívek,

és hamisságot szólnak az * ajakaik.
* Zsolt. 10, 7.

3. A bölcseség által építtetik a báz, és

az értelemmel megersíttetik.

4. És a tudomány által a háznak bels
részei megtelnek minden drága és gyö-
nyörséges marhával.

5. A bölcs férjfiú ers, és a tudós

embert megersíti a jóság.

6. Mert az eszes tanácsokkal * viselhetsz

a te hasznodra hadat ; és megmaradást
találsz a jó tanácsosoknak sokságok
által. * rész 15, 22. 20, 18.

7. Tgen magasak a bolondnak a * böl-

cseségek ; a közönséges helyen nem
nyitja meg az száját. *rész 14,6.

8. A ki gondolkodik gonoszt cselekedni,

azt felette igen gonosznak hivják.

9. A balgatag dolognak gondolásabn

;

és a rágalmazó az emberek közt utálatos.

10. Ha resten viseled magadat a nyo-

morúságnak idején: a te ersséged
ertlen lészen

;

11. Szabadítsd meg azokat, kik a ha-

lálra elragadtattak * ok nélkül^ és a kik

a halálra vitetnek, és ne sznjél meg

!

* Jób 29, 12—16. Zsolt. 82, 4.

12. Ha azt mondanád : ímé nem tudtuk

ezt: nemde a ki vizsgálja az elméket,

nem érti é ? és a ki rizi a te lelkedet,

nem tudja é, és nem fizet é kinek-kinek az
* cselekedeti szerint? *j<5b34,ii. Róm.2,6.

1 3.Egyél,szerelmes fiam ,mézet: mertj ó:

és lépesmézet, melly édes a te ínyednek

;

14. E képen a bölcseségnek tudása édes

lészen 2l te lelkednek, ha azt megtalá-

lándod; és lészen néked jutalmad, és a

te reménységed el nem vesz ! *rész22, is.

15. Ne leselkedjél, óh te istentelen, az

igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az

ágyasházát

!

16. Mert ha hétszer elesik is az igaz

:

ugyan felkél * azért; az istentelenek pe-

dig csak egy nyavalyával is elvesznek.
* Mik. 7, 8. Zsolt. 37, 24.

17. Mikor elesik a te ellenséged: ne

örülj *
; és mikor megütközik ; ne fuval-

kodjék fel a te elméd, * rész 17, s. jól 31, 29.

18. Hogy az Úrnak szemétl meg ne

láttassék a gonoszság, és elfordítsa ar-

ról az haragját te reád.

19. Ne gerjedj fel haraggal a* gonosz-

tévknek elmentekért, ne irigykedjél

az istentelenekre ; * zsoit. 37, 1.

20. Mert a gonoszoknak nem lészen

maradékok, és az istenteleneknek szövét-

nekek * megoltatik. *rész 13, 9. jób is, 5-19.

21. Féljed az Urat, szerelmes fiam, és

a * Királyt; a pártütkkel ne elegyítsed

magadat. *R<5m.i3,i,2. 1 Pét. 2, 17.

22. Mert hirtelenséggel feltámad azok-

nak nyomorúságok : és e két rendbeliek-

nek hirtelen való büntetéseket ki tudja?

23. Ezek is a bölcsekhez illenek; Sze-

mélyt válogatni az* Ítéletben f nem jó.
*2Móz. 23, 2— 6, t Jak. 2,1.

24. A ki mondja az Istentelennek

:

Igaz * vagy : ezt megátkozz ák a népek,

megutálják a nemzetségek : * rész n, 15.
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25. A kik pedig megfeddik a hnöst,
azoknak gyönyörségekre lészeu, és min-
den jónak áldása száll reájok

!

26. Ajakait csókolgatják annak, a ki

felel igaz beszédeket.

27.
^

Szerezd el kivül a te dolgodat, és

készítsd el a te mezdben ; annakutánna
építsd * a te házadat IS. *.Luk. 14, 23—30.

28. Ne légy bizonyság vakmerképen
a te felebarátod ellen, vagy bolondúl ne
cselekedjél a te ajakiddal

:

29. Ne mondjad ezt: A miképen cse-

lekedett én velem : úgy cselekeszem
vele

; megfizetek * az embernek az cse-

lekedeti szerint. * mm. 12, n. 19.

30. A rest embernek mezejénél elme-
nék, és az esztelennek szlje mellett:

31
.
Imé pedig felnttek vala mindenütt

benne a tövisek^ és annak színét csalá-

nok fedezték vala bé ; és annak kgye-
püje romlott vala.

32. Mellyet én látván gondolkodám és

arra nézvén tanúságot vevék abból, hogy
a restek igy szólnak :

33. Egy kicsinyt * aludnom kell, egy
keveset szunnyadnom kell, egy kevéssé

kezemet öszve kell tennem azaluvásra!

34. Azonközben elj, mint a könnyíí

útonjáró, ate szegénységed, és a te szük-

séged, mint a paizsos ember. * rész e, 10. 11.

25. EÉSZ.

1. Még e következend bölcs beszédek is

Salomonéi, mellyeket öszveszedegettek

Ezékiásnak a Juda Királyának emberei.

2. Az Istennek tisztességére vagyon a

dolgot * eltitkolni, mellyet meg nem je-

lentett : a Királyoknak pedig tisztessé-

ges mindenekrl tudakozni.
* 5MÓZ. 29, 29. Rm. 11, 38.

3. Miképen az égnek magasságát, a

földnek mélységét
;
azonképen a Kirá-

lyoknak szíveket nem tudhatja az ember.

4. Miképen ha az ezüstbl kitisztítják

a salakot, abból szép edény lészen ;

5. E képen, ha elvetik * a bnöst a

Király ell, megersíttetik igazsággal

az széke. * zsoit. loi, i. s.

6. Ne magasztald magadat a Király

eltt, és a tiszteletesek helyeken ne állj

:

7. Mert jobb ha mondják néked: 'Jer

ide fel
;
hogynem mint levettetned né-

ked a tisztességes eltt, mellyet látnak

a te szemeid *Luk. u, s-n.

8. Ne indulj fel a versengésre hirtelen,

hogy valami illetlen dolgot cselekedjél a

versengés után, mikor gyalázattal illet

téged a te felebarátod.

9. A te ügyedet végezd el felebarátod-

dal; de másnak titkát meg ne jelentsd;

10. Hogyne gyalázzon tégedet, a ki hall-

ja : és a te gyalázatod el ne távoztassék.

11. Mint az arany alma az ezüst ros-

télyokban : ollyan az alkalmatosan mon-
dott ige !

12. Mint az arany kösönty, és a szép

aranyból való ékesség
; ollyan a bölcs

dorgáló a szófogadó fülnél.

13. Mint a havas hideg az aratásnak

idején : ollyan a hív * követ azoknak,

kik tet elbocsátják ; mert az urainak

lelkeket megvidámítja. * rész 13, 17.

14. Mint a ködök és a szél, mellyek-

ben nincsen es; o%awa férjfiú, ki kér-

kedik hamis ajándékkal.

15. A trés után megengeszteltetik a

Fejedelem, és a lágy beszéd * megtö"'

a csontot- * rész 15, 1.

16. Ha mézet találsz; egyél a mennyi
kell néked

;
hogyha felette sokat ején-

del, * ki ne okádjad azt. * vers 27

17. Szorgalmatosan megtartóztasd a

te lábadat a te felebarátodnak házától

hogy ha te veled bételjesedik, meg n

gylöljön tégedet.

18. Pröly, * fegyver és éles nyíl a

ollyan ember, a ki hamis bizonyságot

szól felebarátja ellen. * rósz 12, 17. zsoit. 57, 5.

19. Mint a romlott fog, és a kimenyül

láb ;
ollyan a hitetlennek bizodalma

nyomorúságnak idején.

20. Mint a ki leveti ruháját a hideg-

nek idején, mint az eczet a salétromon:

ollyan a ki éneket mond a * bánatos

szív ember eltt. * Rom. 12, 15.

21. Ha éhezik a ki téged gylöl: * adj

enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik:

adj néki inni vizet ; * Róm. 12, 20.

22. Mert mintegy eleYen szenetraksza

fejére, és azr megfizeti néked.

23. Mint az északiszél eltisztítja az

est : azonképen a haragos ábráza

megenyhíti a rágalmazónak nyelvét.

24. Jobb lakni a háznak szegeletiben

hogynem * mint a háborgó asszonynya

egy háznak társaságában.
* rész 21, 9. 19. 30, 2"

25. Mint a hideg víz a megfáradt em'

bérnek: ol]yan a messze földrl val

i jó * hírhallás. *rész 15,3
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26.Mint amegháb oríttatott forrás,vagy

a megveszett kútf : oUyan 'dJ. igaz, ki

a gonosztól megháb oríttatik.

27. Igen sokmézet enni nem *jó : azon-

képen az ö maga tisztességét vizsgálni,

nem tisztességes. * vers le.

28. Mint a megromlott és kerítés nélkül

való város : ollyan ^jl^ a kinek nincsen

birodalma az * lelkén ! * rész le, 32.

26. RÉSZ.

Mint a hó a nyárhoz, és az es az ara-

táshoz : úgy nem illik a bolondhoz a

tisztesség.

2. Miképen a madár elmegyen és a

fecske elrepül : azonképen az ok nélkül

való átok nem száll az emberre.

3 . Miképen ostort * vesznek a lóhoz, féket

a szamárhoz : azonképen vesszt a f bo-

londoknak hátokhoz. * Zsolt. 32, 9. t rész 10,18.

4. Ne felelj meg a bolondnak az bo-

londsága szerint, hogy ne légy te is

hozzá hasonlatos

;

5. Felelj meg a bolondnak az bolond-

sága szerint, hogy ne legyen bölcs az

szemei eltt.

6.A ki bolond által izen valamit, mmíAa
lábait vagdalná el annak^ és bosszúságot

szenved.

7. Mint a sántának lábai egyenetle-

nek
; úgy a beszéd a bolondoknak szá-

jokban.

8. Mint a ki követ csinál a számszerív-

ben : úgy cselekszik a ki a bolondnak

tisztességet tészen.

9. Mintarészeg ember kezébe akadott

tövis : ollyan az eszes mondás a bolon-

doknak száj okban.

10. Gyakorta mindeneket bánattal illet

a részeg ; azonképen, mikorjutalmat vé-

szen magának a bolond, még az ártat-

lanokat is örömest abba keverné.

11. Mint az eb * megtér az okádásra:

úgy a bolond megkettzteti az bo-

londságát. * 2 Pét. 2, 22.

12. Láttál é olly embert, ki az sze-

mei eltt bölcs volt volna ? A bolond

íú'óljohh * reménységed legyen, hogy-
nem mint a fell ! * rész .29, 20.

13. Azt mondja a rest : Fene * orosz-

lán vagyon ottkin az úton ! oroszlán va-

gyon az útczákon ! * rész 22, 13.

14. Mint az ajtó forog az sarkában

;

úgy a rest * az ágyában.
* rész 21, 25. Préd. 4, 5. 6.

Ul 25. 26. 27. 669

15. Elrejti a rest * az kezét ruhája

ujjában, resteli azt csak szájához is vinni.
* Préd. 4, 5

16. BölGsébhnok láttatik a rest a maga
szemei * eltt, hogynem mint hét lölcsek,

kik az okosságra intenék ötet.
* vers 12.

17. Az ebnek füleit ragadja, a ki el-

menvén megharagszik a dologban, melly

tet nem illeti.

18. Minémü a balgatag, a ki tzet,

nyilakat és halálos szerszámokat bo-
csát ki

;

19. Ollyan, valaki megcsalja az fele-

barátját, és azt mondja ; Csak tréfálok

vala

!

20. Miképen a fák, mikor megfogyat-
koznak a tiízönj, megaluszik a tííz : úgy
mikor nincsen susárló, * megsznik a

háborgás. * rész 20, 10.

21. Mint az elevenszén alkalmatos a

holtszénnek, és a fa a tííznek gerjesz-

tésére; ollyan a háborúságszerz * em-
ber a patvarkodásnak felgyújtására,

* rész 29, 22.

22. A fondorlónak beszédei hasonlato-

sok a vereségekhez, mellyek gyakorta

elhatnak az ember * bels részeire.
* rész 18, 8.

23. Minémíí a meg nem tisztíttatott

ezüst, mellyet valami edényre borítottak;

ollyanok a haragra ingerl ajakak, és a

gonosz szív.

24. Az beszédeivel másnak tetteti ma-
gát a gyíílöl, holott az szivében gon-
dol álnokságot.

25. Mikor kedvesen szól : ne bizzál

hozzá ; mert két iszonyatosságok vágy-
nak az elméjében.

26. Elfedeztetik a gyíílölség álnokság-

gal ; de kijelentetik az gonoszsága a

gyülekezetben.

27. A ki vermet ás másnak: * abba
belé esik ; és a ki felhajítja a követ, ön
magára esik. * zsoit. 7, le.

28. Az álnok nyelvíí emher gyíílöli a

megromlott embert, és a hízelked be-

széd nagy romlást szerez.

27. RÉSZ.

Ne dicsekedjél a holnapi * napról ; mert
nem tudod mit hoz a nap te reád.

* Jak. 4, 13. 14.

2. Dicsérjen meg tégedet a kivülvaló
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ember, és nem a te szájad; az idegenek,

és nem a te beszédid.

3. Nehézség vagyon a kben, és tereh

a fövényben ; de a bolondnak haragja

nehezebb mind a kettnél.

4. A búsulásban kegyetlenség vagyon,

és a haragban áradás ; de ki állhatna meg
az irigység eltt ?

5. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a tit-

kos szeretetnél.

6. Trhetk a barátságos embertl vett

sebek ;
* de a gyíüölnek csókjai csa-

lárdok. * Zsolt. 141, 5.

7. A megelégedett ember még a lépes-

mézet is megtapodja ; de az éh ember-

nek minden keser édes.

8. Mint a madárka, me% eltéveszti az

fészkét
;
ollyan az ember ki eltéved az

helyétl.

9. Mint a kenet és jóillat megvidámítja

az elmét
; úgy mindent 2jl barátjának

édes tanácsa inkább megvidámít, hogy-

nem az tulajdon tanácsa.

10. Ate barátodat,* és ate atyádnakba-

rátját el ne hagyjad, és a te atyádfiának

házába bé ne menj a nyomorúságodnak

idején. Jobb a közel való szomszéd a

messze való atyafinál. * ré.z i7, n. is, 24.

11. Bölcselkedjél szerelmes fiam * és

vidámítsd meg az én elmémet
;
hogy

megfelelhessek annak, a ki nékem vala-

mit szemeimre vetne. * rész 23, 15.

12. Az eszes mQgliivknd. következend

nyavalyát, elrejti magát : az * esztelenek

belé esvén, megbüntettetnek. * rész 22, 3.

13. Vedd el annak a ruháját, a ki* ke-

zes lett a kivíüvalóért, és az idegen asz-

szonyért való kezest zálogold meg.
* rész 20, 16.

14. És aki áldja az barátját beszédé-

vel, reggel jó idején felkelvén, átkozás

gyanánt vagyon annak.

15. A sebes zápores, idején való szün-

telen * csepegés, és a morgó asszony-

ember egyaránt vágynak 1 * rész 19, 13.

16. Valaki elakarja azt titkolni, ha-

szontalan dolgot cselekeszik; miképenaz

jobbjának kenete kitetszik
, úgy az is

kimutatja magát.

17. Miképen egyik vassal a másikat

élesíti az ember ; a képen az embert

élesíti az barátjával való nyájassága.

18. Mint a ki riziafigét, eszik annak

gyümölcsében
; úgy a ki becsüli az urát,

tiszteltetik.

19. Mint a vizekben eg3dk orcza a má-
sikat megmutatja : úgy egyik embernek
elméje a másikat.

20. Mint a koporsó és a veszedelem

meg nem elégednek
; úgy az embernek

szemei * meg nem elégednek. *Préd. 1, s.

21. Mint az ezüst a * tégelyben, és az

arany a kemenczében próbáltatik meg ;

úgy az ember, az tet dicsérnek szájá-

ban. * rész 17, 3.

22. De ha megtörnéd is a bolondot

mozsárban, a mozsártörvel megtört ga-

bona között; nem távoznék el tle az
* bolondsága. * Jer. e, 29.

23. Szorgalmatosan megismérjed a te

jelenvaló barmaidat, gondot viselj a te

nyáj aidra

;

24. Mert avagy örökké való é a gaz-

dagság ? és az ékesség lészen é minden

nemzetségre ?

25. Mihelyt kin a szénafíí és megtet-

szet a gyenge fíí : ottan bészedetnek

a hegyekrl a fiivek.

26. A te juhaid legyenek a te ruháza-

todra valók, és a meznek árra a kecs-

kebakok :

27. Ennekfelette a mennyi kecsketéj

vagyon a te ételedre, a te házadnépének

éteíére , és leányidnak ételekre való

legyen.

28. EÉSZ.

Minden istentelen * fut, ha senki nem
üldözi is ; az igazak pedig hasonlatosok

a gyermekded bizakodó oroszlánhoz.
* Jób 15, 21.22. 3MÓZ. 26, 36.

2. A hol hasonlás vagyon a tartomány-

ban, sok Fejedelem vagyon ott ; a hol

pedig eszes és tudós ember vagyon, hosz-

szabbodik a birodalom.

3. A szegény emberfi támadott^ ki el-

nyomja a szegényeket, hasonló a pusz-

tító eshöz, melly a gabonát elveszti.

4. A kik elhagyják a törvényt, dicsérik

a latrokat ; de a kik megtartják a tör-

vényt, hai'czolnak azokkal.

5. A gonoszságban él emberek nem
veszik eszekbe az igazat ; a kik pedig

keresik az Urat, mindeneket eszekbe

vesznek.

6. Jobb a szegény, a ki jár * tökélete-

sen
;
hogy nem mint az istentelen és útá-

ban elfordult gazdag. * rész lo, i

7. A ki megrizi a törvényt, eszes fiú
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ki pedig társalkodik a * dobzó-

dókkal, gyalázattal illeti az attyát.
* rész 29, 3.

8. A ki öregbíti az marháját uzsorá-

val és felette valóval
;
gyííjt annak, * a

ki bven adakozik a szegényeknek.
* Préd. 2, 27.

9. Valaki elfordítja az o fülét * a tör-

vénynek hallásától, annak könyörgése is

utálatos. *Zak. 7,11-13.

10. A ki elhiteti az igazakat gonosz

útra, az vermébe * maga béesik ; a tö-

kéletesek pedig bírják a jót.
*rész 26, 27. Préd. 10, 9.

11. Bölcsnek láttatik az szemei eltt

a gazdag ember; de a szegény eszes

megvizsgálja tet.

12. Mikor örvendeznek az * igazak

nagy ékesség az : mikor pedig az isten-

telenek feltámadnak, nyomorgattatik az

ember. * rész ii, n.

13. A ki elfedezi az vétkeit, jól nem
lészen dolga : a ki pedig megvallja * és

elhagyja, irgalmasságot nyer.
* Zsolt. 82, 5. 1 Ján. 1, 9.

14. Boldog ember, a ki igen retteg

szüntelen ; a ki pedig megkeményíti az

elméjét, büntetésbe esik.

15. Mint az ordító oroszlán, és éhez
medve : ollyan a szegény népen ural-

kodó istentelen.

16. A minden értelem nélkül való Fe-
jedelem, és a nyomorgatásban foglalatos

megrövidíti : a ki pedig gylöli a tel-

hetetlenséget, meghosszabbítja a maga
napjait.

17. A ki hatalmasiíl ártatlan vért ont

mint a sírig fut ; de senki nem táplálja

tet.

18. A ki jár tökéletesen, megtartatik

;

a ki pedig gonosz útakon jár, valamely-
lyikben megakad.

19. A ki szántja az földét, ^megelé-
gedik étellel ; a ki pedig követi a rest

embereket^ megelégedik szegénységgel,
* rész 12, 10.

20. Az Istenben bizó ember bvölködik
áldásokkal; de a ki hirtelen * akar
gazdagulni, büntetlen nem lészen !

* rész 20, 21.

21. Személyt * válogatni nem jó ; mert
egy falat kenyérért elszakadna az illyen

ember az igaztól. * rész is, 5. 24, 23.

22. Siet a marha keresésre a gonosz

szem zsohrák ember ; de nem tudja a

reá jöv szükséget.

23. A ki megfeddi az engedetlen em-
bert, inkább kegyelmet nyer, hogynem
mint a ki nyelvével hízelkedik.

24. A ki eltékozolja az attyának és

annyának marháját, és azt mondja : Nem
vétek ! társa az öldökl embernek.

25. A ki bizakodik az elméjében
;

háborúságot szerez ; a ki pedig bízik az

Úrban, megkövéredik.

26. A ki bízik magában, bolond az

;

a ki pedig jár bölcsen, ez megszabadítja

magát.

27. A ki ád a szegénynek, * nem lé-

szen néki szüksége; a ki pedig elrejti az

szemét, megsokasulnak rajta az átkok.
* rész 19, 17. 22, 9. 5 Móz. 15, 7—10.

28.Mikor felemeltetnek az istentelenek,

elrejti magát az ember ; de mikor*azok

elvesznek, * öregbülnek az igazak.
* 2 Kir. 11,20.

29. RÉSZ.

A melly ember a gyakorta való fed-

désre megkeményíti az nyakát, hirte-

lenséggel megtöretik, úgyhogy meg nem
gyógyulhat.

2. Mikor uralkodnak az igazak, * örül

a nép ; mikor pedig uralkodik az isten-

telen, óhajt a nép. *rész 11,10.

3. A bölcseség szeret ember megvi-

dámítja az * attyát ; a ki pedig adja

magát a paráznákhoz, elveszti a f mar-

hát. * rész 10, 1. t Luk. 15, 3.

4. A Király ítélettel ersíti meg a tar-

tományt ; a ki pedig ajándékot vészen,

elrontja azt.

5. A férjfiú, ki hízelkedik az barát-

jának ; hálót vet annak lábai ellen.

6. A gonosz emberre gonosz tr követ-

kezik : az igaz pedig énekel és vígad.

7. Megérti az igaz * a szegényeknek

ügyeket ; az istentelen f pedig nem
gondol reá, hogy megértse.

' * Jób 29, 16, 17. t Luk. 18, 2-4.

8. A csúfoló férjfiak felgyújtják a vá-

rost; de a bölcsek elfordítják a haragot.

9. Az eszes ember, a ki vetekedik a

bolonddal, akár megháborodjék, s akár

nevessen, semmi haszna nincsen.

10. A gonosz bnös emberek gylölik

az igaz embert ; az igazak pedig oltal-

mazzák annak életét.

11. Az egész indulatját * elmutatja
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a bolond ; de a bölcs végre megnyomja
azt. * rész 14, 33.

12. A melly m^alkodó a hamisságnak

beszédire hallgat, annak minden szolgái

latrok.

13. A szegény és a * gazdag öszveta-

lálkoznak ; mind a kettnek pedig sze-

meit az Úr világosítja meg. * rész 22, 2.

14. A mely Király hívségesen ítéli a

szegényeket, annak széki mind * örökké

megmarad. * rész 20, 28.

15. A vessz és dorgálás * bölcseséget

ád ; de a magának bocsáttatott gyermek
megszégyeníti az ö annyát. * rész is, 24.

16. Mikor nevekednek az istentelenek,

nevekedik a vétek ; az igazak pedig

azoknak eseteket * megértik.
* Zsolt. 58, 11. 91,8.

17. Sanyargasd meg a te * fiadat, és

nyugodalmat hoz néked, szerez gyönyö-

rííséget is a te életednek.
* vers 15. rész 23, 13. 14.

18. Mikor nincsen a mennyei liii^nak

tudománya, a nép elszakad Istentl; a

ki pedig megtartja a törvényt, * óh melly

igen boldog az !
* ^ i-^^.

19. Csak beszéddel nem tannl meg a

szolga, ha tudja is mit kellene cseleked-

nie, nem miveli.

20. Láttál é beszédeiben hirtelenked

embert ? a bolond fell több * remény-

ség vagyon, hogynem a fell

!

*rész 26, 12_

21. A ki lágyan neveli gyermekségétl

fogva az szolgáját
;
végezetre ollyan

lészen mint a fiú.

22. A haragos * háborgást szerez ; és

a dühösködbe sok vétek esik.
* rész 26, 21.

23. Az embernek kevélysége mega-
lázza tet ; a lelkében pedig megaláz-

tattat t táplálja a tisztesség.
* rész 18, 12. Máté 23, 12. f Ésa. 66, 2.

24. A ki osztozik a lopóval, * gylöli

az magát ; és ha szidalmazzák is, nem
meri senkinek mondani. *3móz. 5,1.

25. Az emberektl való félelem botrán-

kozást szerez ; a ki pedig bízik az Úr-

ban, méltóságban helyheztetik.

26. Sokan * kívánják a Fejedelemnek

orczáját ; de az Úrtól kinek-kinek

ítéleti. * rész 19, 6.

27. Iszonyodnak az igazak a hamis

embertl ; és iszonyodik az istentelen is

az igaznak útától.

30. RÉSZ.

Agur magát alázván, Isten bölcsese^ét csudálván szól öt
karban lév négy-négy hasonló do'gokrdl.

Agurnak Jáké fijának beszédei, Pró-

fétzia
,
mellyet mondott a férjfiú Agur

Itielnek, Itielnek mondom, és Ukálnak.

2. Minden embereknél gorombább va-

gyok én, és nincsen emberi értelem én

bennem

;

3. És nem tanultam a bölcseséget, se
"

a szentek tudományát nem tudom.

4. Kicsoda ment fel az égbe, * hogy on
nan leszállott volna ? Kicsoda kapcsolt

a szelet az markába ? Kicsoda köthetn

a vizeket az köntösébe ? Ki ersített

meg a földnek minden határit ? kiesd
ennek neve ? avagy kicsoda ennek fijána

neve ha tudod ? * Ján. 3, 13

5. Az Istennek teljes beszéde * ige

tiszta, és paizs az ahoz folyamodóknak.
* Zsolt. 12, 7.

6. Ne tégy * az beszédéhez
;
hogy meg

ne büntessen téged és hazug ne légy.
* 5 Móz. 4, 2.

7. Kettt kérek tled; ne tartsd meg
én tlem addig, míg élek.

8. A hijábavalóságot és a hazugságot

messze távoztasd tlem: szegénységet

vagy gazdagságot ne adj nékem : táplálj

engem hozzám illend * eledellel.
* Máté 6, 11.

9. Hogy megelégedvén, meg ne * ta-

gadjalak és azt ne mondjam : Kicsoda

az Úr ? Se pedig megszegényedvén, ne

lopjak, végezetre gonoszúl éljek az én

Istenem nevével ! * s Mdz. 8, 12-14.

10. Ne vádold a szolgát az uránál,

hogy meg ne átkozzon tégedet és bnös-
nek találtassál.

11. Vagyon olly nemzetség, ki még az

attyát is * megátkozza, és az annyát

is nem áldja. * vers n.

12. Vagyon nemzet, ki a maga szemei

eltt * tiszta, még ha az rútságából

ki nem tisztíttatott is. * Ésa. 65, 5. 6.

13. Vagyon kevély szemíí nemzetség,

és a kinek szemöldökei igen fellátnak.

14. Vagyon olly nemzetség, kinek fo-

gai * fegyverek, és kinek zápfogai kések

;

hogy a szegényeket e földön megemész-
szék, és az emberek közzül a szííkölkö-

dket. * Zsolt. 52, 4. 5. 57, 5.

15. A nadálynak két leányai vágynak

kik ezt mondják : hozd el, hozd el ! Hár-
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man vágynak, kik meg nem elégesznek,

st négyen, * kik nem mondnak eleget

;

* vers 16.

16. A koporsó, és a bérekesztetett

medd asszony; a föld meg nem
elégszik a vízzel, és a tz nem mondja:

Elég

!

17. A ki megcsúfolja attyát, vagy

megutálja annyának tanítását, szemét

kivágják a völgynek hollói, vagy mege-
szik ótet a saskesely íijai.

18. E hármak eltitkoltatnak tlem,
st e négy dolgot nem tudom

;

19. A keselynek útát az égben, a

kígyónak útát a ksziklán, a hajónak

nyomát a mély tengerben, és a férjfiú-

nak útát a leányzóval.

20. Hlyen a paráználkodó asszonynak

úta
;

eszik, azután megtörli száját, és

azt mondja: nem cselekedtem semmi
gonoszt.

21. Három dolog alatt indúl meg a

föld, st négy alatt, mellyeket el nem
szenvedhet.

22. A szolga alatt, mikor uralkodik;

és a bolond alatt, mikor eleget eszik

;

23. A gonosz mord kedv asszony

alatt, * mikor férjhez megyén ; végezetre

a szolgáló alatt, mikor örököse lészen

az asszonyának. * rész 25, 24.

24. E négy apró állatai vágynak a

földnek,mellyek bölcsebbek a bölcseknél

;

25. A hangyák ertlen népek : mely-

lyek mindazáltal megkeresik * nyárban

az ételeket ; * rész e, s.

26. A hegyen való egerek ertlen köz-

ség : mindazáltal ksziklán * csinálják

az házokat ; * zsoit. loi, is.

27. Királyok nincs a sáskáknak: min-

dazáltal mennek mindnyájan szép rend-

del:

28. A pók az lábaival munkálkodik

:

és vagyon a Királyok palotáiban.

29. Három állat vagyon, melly szépen

jár, st négy állatok, mellyek jól járnak;

30. A régi ers oroszlán a vadak kö-

zött, melly el nem fut senkitl való fél-

tében.

31. A harczra felékesíttetett * ló^ vagy

kecskebak, és a Király, a kinek senki

nem mer ellene támadni. * jól 39, 22. 23.

32. Ha bolond voltál magadban fel-

fuvalkodásodban, vagy gonosz gondola-

todban : kezedet * szájadra vessed.
* JÓI3 21, 5.
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33. Miképen a ki a tejet köpüli, vajat

csinál; és a ki keményen fújja ki a

maga orrát, vért hoz ki : úgy a ki ha-

ragját meg nem tarthatja, háborúságot

szerez.

31. RÉSZ.

A királyt oktatja : a jó asszonyt dicséri, és annak tulaj-

donságit írja meg.

Lemuel Király beszédei, és Prófétzia

mellyekre tanította vala tet az annya.

2. Mit szóljak szerelmes fiam ? micso-

dát, méhemtl szakadt fiam ? micsodát

én fogadásimnak szerelmes gyermeke?

3. Ne adjad asszonyoknak a te erdet,

és a te útaidat a * Királyoknak eltöröl-

tetésekre. *Préd. 10, 17.

4. Távol legyen a Királyoktól, óh

Lemuel, távol legyen, mondom, a

Királyoktól * a bornak itala ; és az

Uralkodóktól a megrészegít pohárnak

kívánsága ; * rész 20, 1.

5. Hogy mikor ijándik, el ne felejtkez-

zék az IstQu parancsolatjáról, és el ne

fordítsa valamelly nyomorultaknak igaz-

ságokat.

6. Adjátok a részegít italt az elve-

szendnek, és a bort * a keseredett szív
em&ereknek ; * zsoit. 104, 15.

7. Ígyék, hogy felejtkezzék az sze-

génységérl, és az nyavalyájáról ne

emlékezzék meg többé.

8. Nyisd meg a te szádat a mellett,

a ki néma az dolgában, és a kik adat-

tak * veszedelemre. * Jób29, 12. 13.

9. Nyisd meg a te szádat, ítélj * iga-

zán
;
forgasd ügyét a szegénynek és a

szkölködnek ! * 3 móz. 19, 15.

10. Gyors, serény asszonyt kicsoda

találhat? Mert ennek árra sokkal

felülhaladja a * kárbunkulusokat.
* rész 12, 3.

11. Bízik ahoz az férjének lelke, és

annak marhája el nem fogy.

12. Jóval illeti tet és nem gonosszal,

az életének minden napjaiban.

13. Keres gyapjat vagy lent, és meg-
készíti azokat kezeivel akaratja szerint.

14. Hasonló a keresked haj ókhoz,nagy

messzirl béhozza az eledelét.

15. E felkelvén még éjjel, eledelt ád

az házának, és szöszt az leányainak.

16. Gondolkodikmezn való örökségrl,

és megveszi azt ; az ö kezeinek munkájából

szlt plántál.
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17. 0 maga ís az ö derekát megöve-
dezi, és megersíti karjait.

18. Látja hogy hasznos az munkál-
kodása

;
meg nem aluszik éjjel is az

világa.

19. Az kezeit veti a fonó kerékre, és

kezeivel fogja az orsót.

20. Az markát megnyitja a szegény-

nek, és kezeit kiterjeszti a szííkölköd-

nek.

21. Nem félti az háznépét a hideg-

tl; mert egész háznépe felruháztatott

béllett ruháíkú.
22. Sznyegeket csinál magának ! bibor

és bársony az öltözete.

23. Esmérik az férjét a kapukban,

mikor ül a tartománynak véneivel.

24. Gyolcsot sz, és eladja; és öveket,

mellyeket ád a kereskedknek.

25. Er és ékesség az ruhája; és nem
fél a következend * idktl. * Job 5, 22.

lÉDIKÁTOE KÖNYYE 1.

26. Az száját bölcsen nyitja meg és

kegyességnek tudománya vagyon nyel-

vében.

27. /Szorgalmatosan vigyáz az ház-

népe dolgára, és a restségnek * étkét

nem eszi. * rész 21, 25. rész 24, 14. 15.

28. Felkelvén az fijai, boldognak

mondják tet; az férje hasonlatosképeu

dicséri tet

;

29. Mondván: Sok asszonyok munkál-
kodtak serénységgel ; te pedig megha-
ladod mind azokat

!

30. Csalárd az emberek eltt való ked-

vesség, éshijábavaló a szépség; a melly

asszony féli az Urat, ez szerez dicséretet

magának 1

31. Adjatok ennek az keze munká-
jának gyümölcsébl, és dicsérjék tet a

kapukban az * cselekedetei !
* vers 28. 29.

A PEÉDIKÁTOE SALAMON KÖNYVE.

1. EÉSZ.
Hijábavalósága az emberi bölcseségnek.

Salamon Prédikátornak a Dávid * fijá-

nak, Jérusálembeli f Királynak beszé-

dei :
* 1 Krón. 22, 9. 10. t vers 12.

2. Felette nagy * hijábavalóság, azt

mondja a Prédikátor ; felette nagy
hijábavalóság: ezek mindenek hijábava-

lóság ;
* vers 14. rész 2, 1-17.

3. Micsoda haszna vagyon az embernek
minden munkájában, mellyel munkál-
kodik a nap alatt ?

4. Egyik nemzetség elmegyen, és a

másik elj: jóllehet a föld mind örökké

megmarad.
5. És a nap * feltámadván, mineku-

tánna elnyugod a nap : ismét az helyére

siet a hol feltámadhasson

:

*ZpoH. 19, 6. 7.

6. Siet délre, és általmegyen észak felé;

az elforgásával körüljárván siet az ég,

és hogy az kerengése szerint visszatér-

hessen az ég.

7. Minden folyóvizek sietnek a ten-

gerbe : mindazáltal a tenger mégis meg
nem telik : akármicsoda helyre a folyó

vizek siessenek, ugyanazon helyre visz-

szamennek gyorsasággal.

8. Egyenként ezek a dolgok mint fára-

doznak, senki nem mondhatná meg; nem
elégednék meg a szem * látván, sem bé

nem teljesednék a fül hallással.
* Péia. 27, 20.

9. A mi volt, ugyanazon a mi ezután

is lészen, és a mi most lészen, ugyana-

zon a mi ennekutánna is lészen ; és

semmi nincsen új dolog a nap alatt.

10. Vagyon valami, a mirl mondják:
Nézhetsze ezt, üj ez

;
melly immár sok

száz esztendvel volt mi elttünk.

11. Nincsen emlékezet az elbbiekrl;

azonképen az utolsó dolgokról is, mely-

lyek jövendk, nem lészen emlékezet

azoknál, kik ezután lésznek.

12. Én Prédikátor, mikor volnék Kirá-

lya * Izráelnek Jérusálemben. * versi.

13. Adván az én elmémet mind azok-

nak vizsgálására és * bölcsen való tuda-

kozására, mellyek lésznek az egek alatt,

(ez a gouosz hijábavaló foglalatosság,

mellyet adott Isten az emberek íijainak,

hogy foglalják magokat abban.)
* 1 Kir. 4,30-33.

14. Láttam minden dolgokat, mellyek

lésznek a nap alatt, hogy ímé, mind

ezek * csak hijábavalóság, és a léleknek

gyötrelme ! * vers 2. rész 2, 1-27.

15. Az egyenetlen meg nem egyéne-
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síttetlietik, és a fogyatkozás meg nem
számláltathatik.

16. Szóltam én az én elmémmel, mond-
ván : ímé én naggyá lettem, és nyertem

bölcseséget mind azok felett, a * kik

fk voltak én elttem Jérusálemben, és

az én elmém, tannlt sok bölcseséget és

tudományt !
* i Kir. 4, 3i.

17. Adtam annakfelette az én elmémet
a bölcseségnek tudására, és minden esz-

telenségnek és * bolondságnak megtu-
dására ; de megesmérém ezt is lenni a

lélek t nyomorúságának

!

* rész 2, 4. f rés', 2, 1

.

2. EÉSZ.

Hijábavalósága e földi gyönyörségnek : Az Isten aján-

dékival vígan való élés.

Annakutánna, mivelhogy a bölcseségnek

sokaságában sok búsulás vagyon, és va-

laki öregbíti a bölcseséget, öregbíti a

gyötrelmet

:

2. Mondék én az én szívemben : No
megpróbállak téged a vigan való lakás-

ban, hogy meglássam, micsoda jó vagyon

abban ; de ímé az is hijábavalóság !

eS. A nevetésrl azt mondom : Hogy
bolondhoz illik az! a vígasságról pedig:

mit basznál az ?

4. Elvégezém az én szívemben, hogy
magamat adnám boritalra (még mikor
a bölcseséget követném, és elvenném
ezt a bolondságot,) mígnem meglátnám,
hogyha az emberek íijainak e volna jó,

mellyet kellene cselekedniek az ég alatt,

az 'ó életek napjainak számok szerint.

5. Felette igen nagy dolgokat cseleked-

tem; építék magamnak házakat; ülteték

magamnak szlket.
6. Csinálék magamnak kerteket, és

almáskerteket, mellyekben ülteték min-
denféle gyümölcsterm fákat

;

7. Csinálék magamnak halastókat, hogy
azokból öntözném a gyümölcsterm' fák-

nak erdejét.

8. Szerzék szolgákat és szolgálókat

:

házamnál nevekedett szolgáim is sokak

voltak nékem; öreg és apró barmoknak
nyájaival is többet bírtam mind azoknál,

kik voltak én elttem * Jerusálemben

:

* 1 Kir. 10, 23. 24.

9. Gyüjték magamnak * ezüstöt f és

aranyat is, Királyok és tartományok
örökségét: szerzék magamnak énekl
férjfiakat és énekl asszonyokat, és az

emberek fijainak gyönyörségit, min-

denféle vigasságtev szerszámokat

:

* ] Kir. 10, 27. t 1 Kir. 10, 14.

10. És naggyá levék és megnevekedém
minden Királyok felett, kik elttem
voltak Jérusálemben az én bölcseségem

is helyén * volt. * i Kir. 4, 30.

1 1 . Valamit kívánnak vala az én sze-

meim: meg nem fogtam azoktól azokat,

meg sem tartóztattam az én szívemet

semmi vígasságtól, hanem az én szívem

örvendezett minden én munkámmá í^^ii/-

töttjk'bm: mivelhogy e volt az én ré-

szem minden én * munkáimból.
* vers 2. rész 3, 12. 22.

12. Tekinték minden dolgaimra, mely-

lyeket cselekedtek vala az én kezeim, és

az én munkámra, mellyet szorgalmatos-

sággal szerzettem vala: ímé pedig ezek

mind hijábavalóság és a léleknek gyöt-

relme, el annyira, hogy nincsen annak
semmi haszna a nap alatt

!

13. Azért fordítám magamat én, hogy
megkísérteném a bölcseséget, és minden
bolondságot * és esztelenséget (mert va-

lyon kicsoda oUy ember, ki a Királyt

követhetné dióinak megtudásokhm^ a

mellyeket egyebek cselekedtek?)
* vers 4. rész 1, 17.

14. Noha látám én hasznosbnak lenni

a bölcseséget a bolondságnál, miképen
hasznosb a világosság a sötétségnél

;

1 5. A bölcset lenni ollyannak, mint a

kinek szemei vágynak a fejében ; a bo-

londot pedig setétben járni ; de meges-

mérém én, hogy ugyanazon egy * végek

lészen mind ezeknek.* vers i?. i8. zsoit. 49, 11.

16. Annakokáértmondám az én elmém-
ben : A bolondnak állapotja szerint lé-

szen az én * állapotom is, miért bölcsel-

kedném tehát én is feljebb ? és mondék
az én elmémben : Ez is hijábavalóság

!

* vers 17. Zsolt. 49, 17.

17. Mert nem lészen emlékezete sem a

bölcsnek, sem a bolondnak mind örökké

;

mivelhogy a mellyek immár vágynak^

azok a következend idkben mind elfe-

lejtetnek : és miképen meghal a bölcs,

azonképen meghal a bolond is.

18. Azokáért gjáüöltem az életet; mert
gonosznak láttaték nékem a dolog, a

melly lészen a nap alatt : mert mind ez

hijábavalóság, és a léleknek gyötrelme !

19. Gylöltem én minden munkámat
is

,
mellyet én * munkálkodom a nap
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alatt: mivelhogy elhagyom azt olly em-
bernek, M én utánnam fog élni

;

* vers 5—9.

20. És M tudja ha bölcs lészen é vagy
bolond, a ki uralkodándik minden én

munkámon, a mellyet cselekedéndek, é^

a mellyet bölcsen szerzéndek, a nap
alatt? Ez is hijábavalóság!

21. Annakokáért elfordítám magamat,
megfogván reménységtl az én elmémet
minden munkám felÖl, mellyel munká-
lódtam a nap alatt

;

22. Mert vagyon oUy ember, kinek mun-
kája e^ve^ezíeíe'íbölcseséggel, tudomány-

nyal, és igazsággal; olly embernek adja

pedig azt' örökségül, a ki abban semmit
nem munkálódott: Ez is hijábavalóság,

és nagy gonosz

!

23. Mert micsoda marad meg annak az

embernek minden munkájából, és el-

méjének nyughatatlan fáradozásából,

mellyel munkálkodott a nap alatt ?

24. Holott annak minden napjaiban

voltak bánatok és búsulás az foglala-

tosságiban, még éjjel is nem nyugodt
az elméje. Ez is hijábavalósság!

25. Nincsen csak e jó is az embernek
hatalmában

;
hogy egyék, igyék és azt

cselekedje, hogy az elméje lakozzék

gyönyörséggel az munkájából; ezt is

láttam én az Istennek kezétl lenni.

26. {Mert én nálamnál feljebh ki * él-

hetne azzal ? kicsoda élhetne nálamnál
nagyobb gyönyörségre ?) * vers 9. 10.

27. Mert az embernek, a kijom/c látta-

tik az szeme eltt, ád Isten bölcsesé-

get és tudományt örömmel ; a bnösnek
pedig ád foglalatosságot az egybegyj-
tésre és az egybehordásra, hogy adja

annak, a ki jónafc tetszik eltte. Az is

hijábavalóság, és az elmének gyötrelme

!

3. RÉSZ.

Az emberi szorgalmatosságolcnalí hijáliavalságok.

Minden 6?o%nak rendelt ideje vagyon,

és ideje vagyon az ég a^^^^ minden

akaratnak

:

2. Ideje vagyon a születésnek és ideje

a meghalásnak; ideje az ültetésnek,

ideje annak kiszaggatásának a ai ül-

tettetett.

3. Ideje vagyon a megölésnek és ideje

a meggyógyításnak; Ideje vagyon a

rontásnak, és ideje az építésnek.

4. Ideje vagyon a sírásnak, és ideje a

KÖNYVE 2. 3.

nevetésnek: ideje vagyon a jajgatásnak

és ideje a szökésnek.

5. Ideje vagyon a köveknek elhányat-

tatásoknak, és ideje a köveknek egj^be-

gyüjtetéseknek : Ideje az ölelgetésnek,

és ideje az ölelgetéstl való eltávozásnak.

6. Ideje vagyon a keresésnek, és ideje

a vesztésnek
;

ideje a megtartásnak és

ideje az elvetésnek.

7. Ideje vagyon a szaggatásnak, és

ideje az egybevarrásnak : ideje vagyon

a hallgatásnak és ideje a szólásnak.

8. Ideje vagyon a szeretésnek, és ideje

a gylölésnek; ideje a hadakozásnak

és ideje a békességnek.

9. Micsoda haszna vagyon a munkásnak
abban, a miben munkálkodik?

10. Láttam ezt lenni foglalatosságnak,

mellyet adott Isten az emberek íijainak,

hogy foglalnák magokat abban

:

11. Hogy az Isten mindent szépen ren-

del az idejében, míg e világ fennáll is

ád az emberek elméjekbe, (attól meg-
válva, mellyet az ember meg nem fog-

hat elméjével) olly dolgot, mellyet az

Isten cselekeszik kezdettl fogva mind
végig.

12. Megesmértem, hogy nincsen az

hatalmokban a jó; hanem hogy * örven-

dezzen kiki, és hogy jót f cselekedjen
j

az életében : * rész 2, 11. rész 12, 15.

13. St inkább hogy az ember eszik, és j

iszik, és él az egész munkájából, az

mind Istennek ajándéka.

14. Tudom, hogy valamit Isten csele-

keszik, az lészen örökké, ahoz semmi nem
adattathatik, és abból semmi el nem
vétettethetik : és az Isten ezt míveli e

végre, hogy az emberek az orczáját

rettegjék :

15. A mi volt, most is vagyon, és a

mi következik, immár megvolt, és az

Isten forgatja az egymás után követke-

zend dolgokat.

16. Láttam annakfelette a nap alatt

hogy az Ítéletnek helyén hamisság, és

az igazságnak helyén latorság volt

;

17. És mondék magamban: az igazat

és a hamisat megítéli az Isten ; mert

jóllehet minden ember akaratjának ideje

vagyon : de a ki mind e dolgokat igaz-

gatja,^ is jelen vagyon.

18. így szólék azért magamban emberi

okosság szerint, minekutánna azokat

megesmértette volna velem az Isten, és
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látnám, hogy ezek az oktalan állathoz

hasanlók :

19. Az emberek fijainak végek ha-

sonlatos az oktalan állatnak végéhez, és

egyenl végek vagyon azoknak ; a mint

meghal egyik * úgy meghal a másik is, és

ugyanazon egy lélek vagyon azokban

;

annakokáért az embernek nagyobb mél-

tósága nincsen az oktalan állatoknál,

hanem hogy mind ezek hijábavalóságok.
"* vers 20. rész 2, 17. Zsolt. 49, 11— 13.

20. Ezek közzííl mindenik ugyanazon

egy helyre megyén ; mindenik a * por-

ból való, és mindenik porrá lészen.
* 1 Móz. 1, 24. 2, 7. 3. 19.

21. Valyon kicsoda vette eszébe az em-
ber lelkét, hogy felment volna; és az

oktalan állat lelkét, hogy a föld alá

ment volna?

22. Azokáért nékem láttatik vala, hogy

semmi nem volna jobb, mint hogy az

ember * örvendezne az dolgaiban, mi-

velhogy csak e volna az része e világ-

ban : mert ki cselekeszi vele, hogy meg-
tudja mi következik ö utánna ? *vers 12.

4. RÉSZ.

Szegénység, mesterség, restség, fösvénység, hatalom és

j<5 kedv az uralkodókhoz.

Viszontag mikor én látnám mindazokat,

a kik a nap alatt nyomorgattatnak;

mert ímé nyilván vagyon azoknak, a

kik nyomorgattatnak könyhullatások

;

a kiknek semmi vigasztalójok nincsen,

avagy az ket nyomorgatóknak kezek-

bl megszabadulósva való erejek ; és a

kik minden vígasztalótól megfosztattak.

2. Dicsérem vala én elször a meghol-

takat, a kik már megholtak volna, az

élknek felette, a kik még élnének

!

3. De azután e kettnél jobbnak lát-

tatik vala az, a ki még nem volt, a ki

meg nem kísértette azt a gonoszságot,

melly a nap alatt lészen
;

4. Mert látom vala én, hogy annak

minden dolgáért, és minden igazságos

cselekedetiért az emberre irigykedik az

felebarátja: annakokáért ez is híjába-

valóság, és lélek fájdalom !

5.A bolond egybekapcsolja* az kezeit,

és megemészti az testét. * Peid. 21, 25.

6. Azt gondolván^ hogy jobb egy tel-

jes marok nyugalommal, hogynem mint
mind a két maroknak teljessége nagy
munkával és lelki fájdalommal.
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7. Viszontag láték a nap alatt más hi-

jábavalóságot;

8. Vagyon olly ember, kihez hasonlatos

nincsen, kinek sem fia, sem attyafia

nincs : mindazáltal nincsen vége minden
fáradságának, és az szeme is meg

nem elégszik gazdagsággal, hogy azt

mondaná : valyon kinek munkálkodom,
hogy az én lelkemet miWen jótól*meg-
fosztom? Ez is hijábavalóság, és gonosz
foglalatosság !

* zsoit. 39, 7.

9. Sokkal jobban vagyon dolga a kett-
nek, hogynem az egynek : mert azoknak

jó jutalmok vagyon az munkájokból

;

10. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli

az társát: Jaj pedig az egyedíílvaló-

nak ha elesik; mert nincsen ki felemelje

tet.

11. Hogyha együtt fekííszik is a kett,

megmelegesznek; az egyedíílvaló pedig

mimódon melegedhetik meg ?

12. Ha a másiknál ersebb lészen is

valaki, ketten ellene állhatnak annak

;

és a hármas kötél nem hamar szakad el.

13. Jobb a szkölköd de bölcs gyer-

mek a vén és bolond Királynál, a ki

nem szenvedi el az intést többé

:

14. Mert amaz a fogságból is uralko-

dásra megyén, holott ez az uralkodá-

sában is szegénységben szlettessék.

15. Láttam, hogy a nap alatt járó

minden élk adták magokat a második

gyermekhez; a ki amannak helyette

uralkodandó vala

:

16. És hogy semmi népnek nincsen

vége, mind annak, melly volt elttök:

és hogy még az utánnok valók is semmi
Fejedelmeknek nem örvendeztek. Ez is

nagy hijábavalóság és lelki gyötrelem !

5. RÉSZ.

Boldogsága az életnek.

rizd meg mindkét lábaidat, mikor az

Istennek házához mégy, hogy hajlandó

légy a hallgatásra inkább, hogynem mint

a bolondoknak módjok szerint az áldo-

zatra ; mert ezek nem tudják, hogy go-

noszt cselekesznek.

2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a

te elméd ne siessen valamit szólni Isten

eltt : mert az Isten mennyekben vagyon,

te pedig e földön, azért a te * beszéded

kevés legyen ;
* Máté e, 7.

3. Mert mikéiben hogy álom szokott
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következni a sok foglalatosságból : azon-

képen a sok beszédbl * bolond beszéd.
*Péld. 10, 19.

4. Mikor Istennek fogadást tész, ne ha-

logassad annak * megadását ; mert nem
gyönyörködik a bolondokban. A mit

azért fogadsz megteljesítsed!* 5 móz. 23,21.22.

5. Jobb hogy ne fogadj, hogy nem mint

fogadj, és ne teljesítsd bé.

6. Ne engedjed a szádnak, hogy bnre
kötelezzen tégedet ; és ne mondjad amaz
Angyal * eltt, hogy tévelygésedbl lett

:

hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne

háborodjék és el ne veszesse a te ke-

zeidnek munkájokat ; * 2 mz. 26, 20. 21.

7. Mert mint a sok álomban hijába-

valóságok vágynak: azonképen a sok

beszédben ; hanem az Istent féljed.

8. Ha a szegényeknek nyomoríttatását,

és a törvénynek s az igazságnak elfordít-

tatását látándod a tartományban ; ne

csudálkozzál ez akaraton : mert a Ma-
gasságos, ki a magasságosnál feljebb

való, látja azt ;
* st a Magasságos mind

ezeknek felette vagyon. * Ésa. 3, 14. 15.

9. A földnek termése mindeneknek
hasznos : a Királynak is használ a jól

mívelt meznek gyümölcse.

10. A ki szereti a pénzt, nem telik bé

az pénzzel, és a ki szereti a sokságot,

nem elégszik meg jövedelemmel. Ez is

hijábavalóság.

11. Mikor megszaporodik ez illyen jó;

megszaporodnak annak megemészti is;

mi haszna vagyon azért annak urának

abban, hanem hogy csak reá néz sze-

meivel ?

12. Édes az álom a szolgának, akár

sokat, akár keveset egyék ; a gazdagnak

pedig gazdagsága nem hágy néki*aludni.
* vers 10. Jób 20, 22.

13. Vagyon gonosz nyavalya, mellyel

láttam a nap alatt : tiidniillik az urá-

nak veszedelmére tartatott gazdagság.

14. Vagy mikor a gazdagság elvesz,

gonosz dologban való foglalatosság mi-

att
;

annyira, hogy az íijának, a kit

nemzett, semmi ne legyen kezénél.

15. A mint kijött az annyának mé-
hébl, mezítelen * megyén ismét el, a

mint jött vala : és semmit nem vészen

el az marhájában, mellyet kezében el-

vinne. * Jób 1, 21. 1 Tim. 6, 7. Zsolt. 49, 18.

16. Annakokáért ez is gonosz nyavalya,

hogy a mint jött, a képen megyén el.

Mi haszna vagyon néki abban, hogy a

szélnek munkálkodott ?

17. És hogy az teljes életében a

setétben evett, sokszori haraggal, kese-

rííséggel, és nagy búsulással ?

18. Ez azért a jó, mellyet én láttam,

hogy szép dolog enni és inni, és élni az

munkájából, mellyel fárasztotta ma-
gát a nap alatt, az élete napjainak

számok szerint, mellyeket adott néki az

Isten ; mert csak ez az ö * része.
* vers 15. rész 3, 13.

19. És hogy a melly embernek adott

Isten gazdagságot és jószágot, és a ki-

nek megengedte, hogy egyék abból és

az részét elvegye, és örvendezzen az

munkájának ; ez az Istennek ajándéka !

20. Hogyha nem sokat adott az Isten^

mindazáltal emlékezzék meg az élete

napjaiban arról^ hogy az szivének

örömét az Isten kedvelli.

6. RÉSZ,

A fösvény gazdagnak hijábavalósága.

Vagyon egy gonosz, mellyet láttam a

nap alatt, és az emberek között gya-

korta vagyon

:

2. Mikor valakinek az Isten ád gaz-

dagságot, jószágot, tisztességet, és ki

semmi nélkül nem szííkölködik, valami-

ben gyönyörködhetnék az elméje, és az

Isten nem engedi annak, hogy éljen

azzal, hanem más él azzal : e nagy hi-

jábavalóság és gonosz nyavalya

!

3. Bátor szüljön valaki száz gyermeke-

ket^ és sok esztendeig éljen, jóllehet az

esztendeinek napjai sokak : mindazál-

tal ha az ö lelke azzal a jóval meg nem
elégeszik, és nem lészen * temetése néki:

azt mondom, hogy jobb annál az idét-

len gyermek ; * Ésa. 14, 19. 20. jer. 22, 19.

4. Mert hijábavalóságban jött, sötét-

ségben * jár, és sötétséggel fedeztetik

bé annak neve. * rész 5, 17.

5. ímé ez a napot is nem * látta, és

nem kísértette ; trhetbb ennek álla-

potja, hogyuem amannak. * J^b 3, u.

6. Hogyha kétezer esztendt élne is,

és a jóval nem él : avagy nem ugyan-

azon egy helyre * mennek é mind ezek ?

* Zsolt. 89, 49. Zsid. 9, 27.
'

7. Ha az embernek minden munkája

jó szerencsés lészen is : mindazáltal az a

kívánsága bé nem telik. 1
8. Mert mivel külömböz a bölcs a bo-1
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londtól ? és a gazdag a szegéilytl, míg
az élk között járnak ?

9. Jobb, mondhatnád, a mit ember
szemmel lát, bogyiiem mint az ö kíván-

ságának követése : ez is hijábavalóság

és a léleknek keseríísége !

10. Valamint vagyon, immár rajta va-

gyon az emberen az emberi nevezet, és

bizonyos dolog, hogy ember, és hogy

nem * vetekedhetik azzal, a ki hatal-

masb nálánál. * Jót 9, 2. 3. u. 19. 32.

11. Ha a jószág sok, a hijábavalóság

is sok ; és mi haszna vagyon az ember-

nek abban?

12. Mert kicsoda tudhatja miiegyen

embernek jó e világon, az hijábavaló

élete napjainak számok szerint, mely-

lyekben mintegy * árnyékon által me-
gyén? kicsoda az, a ki megmondhatná
az embernek a nap alatt, a mi követke-

zik reá ezután ? * zsoit. 144, 4.

7. KÉSZ.

Sokféle eszköz a boldogságra ez életben.

Jobb embernek a jó hír * a drága ke-

netnél ; de a halálnak napja jobb az

születésének napjánál. * Peia. 22, 1.

2. Jobb a siralmas házhoz menni, hogy-

nem a lakodalomnak házához ; mivel-

hogy minden embernek vége vagyon, és

az éló' ember megemlékezik arról.

3. Jobb a szomorúság a nevetésnél;

mert az orczának szomorúsága * által

jobbá lészen az embernek lelke.
* 2 Kor. 7, 10. 11.

4. A bölcs embereknek elméjek a si-

ralmas házban vagyon, a bolondoknak

pedig elméjek a vigasságnak házában.

5. Sokkal jobb a bölcs embernek dor-

gálását * hallani, hogynem valaki hallja

a bolondoknak énekléseket; '^zsoit. 141,5.

6. Mert ollyan a bolondnak nevetése,

mint a tövisnek * ropogása a fazék

alatt : Ez is hijábavalóság ! zsoit. ss, 10.

7. A nyomorúság mivelhogy meghábo-
rítja a bölcs embert is, és annak szívének

erejét elveszti az ajándék.

8. Jobb akármi dolognak vége annak
kezdetinél : jobb a tr, hogynem a ke-

vély.

9. Ne légy hirtelen a haragra : mert
a harag a bolondok kebelekben nyu-

goszik.

I

10. Ne mondjad ezt : Micsoda az oka,

! hogy a régi napok jobbak voltak ezek-
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nél ? mert nem bölcseségböl származik

ez illyen kérdés.

11. Jó a bölcseség az örökséggel, és

eló'menetelekre vagyon az embereknek,

kik a napot látják

;

12. Mert a bölcseségnek árnyéka alatt,

és a gazdagságnak árnyéka úditt nyugo-

szik az ember ! de a bölcseségnek tudo-

mánya * becsületesb, melly életet ád az

ö urainak. * Peid. 13, 14.

13. Tekintsd meg az Istennek cseleke-

detit ; mert kicsoda állíthatja helyére

azt, a mit elront ?

14. A jó szerencsének idején élj a jó-

val: a gonosz szerencsének pedig idejére

vigyázz ; mert ezt az Isten * amannak
ellenébe helyheztette, annyira, bogy az

ember semmit abban eszébe nem vehet,

a mi reá következik. * k sa. 45, 7.

15. Mind ezeket láttam az énhijába-

valóságomnak napjain, hogy vagyon olly

igaz, ki az ó' igazságában elvesz ; és va-

I gyon gonosz ember, ki az ö életének nap-

jait * meghosszabítja az ó' gonoszságá-

ban. * Zsolt. 63, 4-17.

16. Ne légy felettébb igaz, és felettébb

ne * bölcselkedjél ; miért keresnél ma-
gadnak veszedelmet. * Rom. 12, 3. le.

17. Ne légy felettébb gonosz, és ne

légy balgatag ; miért halnál meg idd
eltt ?

18. Jobb hogy ezt megfogjad, st in-

kább a te kezedet ettl meg ne vonjad:

hogy a ki az Istent tiszteli, mind ezek-

tl megszabadúL
19. E bölcseség megersíti a bölcset

inkább, hogynem mint tiz Hatalmasok,

kik azon egy városban vágynak

:

20. Jóllehet * nincsen egy igaz ember
is e földön, ki jót cselekednék és nem
vétkeznék.

21. Ne figyelmezzél minden beszédre,

mellyet mondanak, még a te szolgád

beszédére is ne figyelmezzél, ha néked

gonoszt mond; * 1 kü-. s, 46. 1 ján. i, 8.

22. Mert gyakorta a te lelked vádol

tégedet, hogy te is gonoszt mondottál

egyebeknek.

23. Mind ezeket megpróbáltam az én

bölcseségem által : Mikor azt gondol-

nám, hogy bölcs vagyok ; én tlem a

bölcseség akkor távol vala.

24. Mert a mi felette igen messze va-

gyon, és felette mélységes, kicsoda tud-

hatja meof azt ?
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25. rórdítám én magamat, és az én

szívemet a bölcseségnek tudására, meg-
kísértésére és keresésére, az okoskodás-

nak is megtanulására ; azonképen hogy
megtudnám a bolondságnak gonoszsá-

gát, és minden tévelygésnek balgatag-

ságát:^

26. És találtam én egy dolgot; melly

keservesb a halálnál ; tudniillik az oly-

lyan asszonyt, kinek az ö szíve ollyan,

mint a tör * és a vereségek, az kezei

pedig olyanok, mint a kötelek : A ki

Isten eltt kedves, megszabadul attól

;

a bnös pedig megfogattatik attól.
* Péld. 5, 4. Péld. 6, 26. 22, 14.

27. Láthatsza, azt megtaláltam, (azt

mondja a Prédikátor) ; mikor gyakorta

nagy szorgalmatossággal keresném az

okoskodást.

28. De mennél inkább keresi az én lel-

kem, annál inkább nem találom meg:

Ezer közzííl egy embernek megtalálom:

de az asszonynak gonoszságát^ melly

mind azokkal megjegyeztetett, meg nem
tudhatom.

29. Lássad ezt, a mit találtam, hogy

tudniillik az Isten teremtette az embert

igazságban; * ök pedig kerestek hijába-

való gondolatokat ! i móz. i, 27.

8. RÉSZ.

Mégis az életi boldogságnak eszközei és töMi laijábavaló-

ságai ez életnek.

Kicsoda hasonlatos a bölcshöz, 'vagy

ahoz, a ki valami dolognak magyará-

zatját tudja? Az embernek *bölcsesége

megvilágosítja az orczáját; annyira,

hogy annak ábrázatjának erssége meg-
kettztetik. * Péld. 16, 22.

2. Én mondom, hógy a Királynak pa-

rancsolatját * meg kell rizni : de az Is-

ten esküvésének módja szerint.* Peid. 24,21.

3. Ne menj el haraggal az orczája

ell, ne maradj meg a gonosz dologban;

mert valamit akar, megcs elekeszi.

4. Valami dolgot parancsol a Király,

azt meg is cselekeszi ; és kicsoda merné
néki ezt mondani : Mit mívelsz ?

5. A ki megtartja a parancsolatot, nem
kísért meg*nyomorúságot, mert a bölcs-

nek elméje tudja mind az idt, mind pe-

dig minden dolognak módját ;
* Rom. 13, 3.

6. Mert minden akaratnak megcsele-

kedésének vagyon ideje és módja ; de az

embernek nyavalyája sok.

7. Mert*nem tudja azt, a mi követke-

zik: mert ki mondja meg néki, mikor
lészen valami?

8. Egy ember sem uralkodhatik a maga
lelkén, hogy megtartsa az lelkét ; és

semmi hatalmasság nem fog a halálnak

napján, * és az ütközetben semmi a nyíl,

és a tusakodás nem szabadítja meg azt,

a ki azzal él. * zsid. 9, 27. jót 14, 5.

9. Mind e dologban láttam, mikor
gondolkodnám minden dologról, melly

a nap alatt esik, hogy vagyon olly id

;

mellyben uralkodik az ember az em-
beren maga kárával

;

10. Mert láttam, hogy a kegyetlenek

eltemettettek, minekutánna megholtak;

és minekutánna a szent helybl kimen-
tek, elfelejtettek abban a városban, a

mellyben úgy cselekedtek. Ez is hijába-

valóság

!

11. Mivelhogy hamar szentenczia nem
mondatik ellenek, melly az gonoszsá-

goknak büntetésére volna ; azért * viszi

az szívek ket e bátorságra, hogy go-

noszt cselekedjenek. * zsoit. 10, e. 7.

12. Ha meghosszabítaná is Isten éle-

tét a bnösnek, aki százszor is vétkezik

:

mindazáltal tudom én, hogy az istenfé-

lknek * lészen jól dolgok, a kik az

orczáját félik. *Péid. 1, 33. Ésa. 3, 10.11.

13.És a hitetlennek nemlészen jól dolga,

és nem hosszabbítja meg az életét,

ollyan lészen mint* az árnyék, mert nem
rettegi az Istennek orczáját. * Jót 20, 5. 28.

14. Vagyon e földön illyen hijábavaló-

ság; mert vágynak oly igazak, kiknek

dolgok lészen a gonoszoknak cselekede-

tek szerint, és vágynak gonoszok, kik-

nek dolgok lészen az igazaknak csele-

kedetek szerint : azért mondám : hogy

ez is hijábavaloság,

15. Annakokáért dicsérem vala én a

vígasságot, és hogy nincsen embernek

jobb e világon, hanem hogy * egyék,

igyék és vigadjon; mivelhogy az éle-

tének napjaiban, mellyeket ád néki Is-

ten e világon, az fáradságának haszna

csak e volna. * lész 5, 18,

9. EÉSZ.

Ez életnek hijábavalóságai ; vígan éles az Isten ajándé-

kaival. Bölcseség.

Annakokáért adám az én szívemet a

bölcseségnek megtudására, éshogymeg-
' látnék minden dolgot, melly e földön
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lészen, ha sem éjjel, sem nappal az én

szemem álmát nem lát is
;

2. És eszembe vevém az Istennek minden

dolgai fell, hogy az ember nem mehet

végére e világon való dolognak, mellyért

mimkálkodik az ember, hogy annak vé-

gére menjen, és nem mehet végére : st
inkább ha azt mondja is a bölcs ember,

hogy azon vagyon, hogy végére menjen,

mindazáltal nem mehet végére.

3. Mindazáltal látom vala elmémben,

hogy mind ezjóllehet mind ez bizonyságot

tészen arról, hogy mind az igazak, és böl-

csek és azoknak minden cselekedeteik

Isten kezében vágynak, és hogy sem sze-

relmes,sem gyíílölséges jószágokkal nem
élhetnek az emberek, és hogy azok köz-

zül eggyel sem szabadok.)

4. Látom vala mondom^ hogy ez, mind
ezeken esik szintén gy, mint egyebeken

és hogy azon szerencséje vagyon az igaz-

nak és gonosznak, jónak vagy tisztának

és tisztátalannak: mind annak, a ki ál-

dozik, mind a ki nem áldozik, úgy a jó-

nak mint a bnösnek, az eskíívnek úgy
mint a ki becsüli az esküvést;

5. És hogy mind az ég alattvaló dolgok-

ban e gonosz vagyon, hogy mindeneknek

egyenl szerencséjek vagyon; és hogy

az embereknek fijai, kiknek szívek teljes

gonoszsággal, és kiknek elméjekben

minden bolondság vagyon a míg élnek,

hasonlatosképen a több halottak közzé

mennek

;

6. Mert akármellyiket válasszad, csak e

világon vagyon reménysége; st inkább

az él ebnek is jobban vagyon dolga,

hogynem a megholt oroszlánnak.

7. Mert az élk tudják, hogy meghalnak

;

de a halottak semmitnem tudnak, és azok-

nak semmijutalmok nincsen többé;mivel-

hogy azoknak emlékezetek elfelejtetett.

8. Mind szerelmes jószágok azoknak,

mind gylölséges, mind kívánatos, im-

már elveszett ; és többé semmi részek

nincsen semmi dologban, melly e világon

lészen.

9. No azért egyed vigassággal a te ke-

nyeredet, és igyad vidámsággal a te bo-

rodat ; a míg kedvesek Istennek a te

cselekedetid

!

10. A te ruháid mindenkor legyenek

fejérek, és az olaj a te fejedrl el ne fo-

gyatkozzék.

1 1 . Élj a te feleségeddel, mellyet sze-

retsz, a te hijábavaló életednek minden

napjaiban, a melly feleséget Isten adott

néked e világon ate hijábavalóSágodnak

minden napjaiban ; ez a te részed a te

életedben és a te munkádban, mellyel

e világon munkálódol

!

12. Valamit akarsz cselekedni a te kí-

vánságod szerint, azt cselekedjed : mert

semmi cselekedet, okoskodás, tudomány

és bölcseség nincsen a koporsóban, a

hová menend vagy.

13. Fordítván magamat, látám,hogye

világon nem a könny embereké a fu-

tás, és nem az erseké a viadal, nem a

bölcseké a kenyér, nem az okosoké a

gazdagság, és nem a szépeké a kedves-

ség ; hanem id szerint és történetbl

lésznek mind ezek.

14. És hogy még az ember is nem tudja

az idejét ; mint a halak, mellyek meg-
fogattatnak a gonosz hálóban, és mint a

madarak, mellyek megfogattatnak a tr-
ben : azonképen megfogattatnak az embe-

rek a gonosznak idején, mikor az köri-
veszi ket hirtelenséggel.

15. Ezt a bölcseséget is láttam e vi-

lágon és én elttem nagy volt.

16. Tudniillik hogy egy kicsiny város

volt^ és abban kevés emberek vo^íafc és el-

jött az ellen hatalmas Király,és azt köri-

vette, és az ellen nagy ersségeket épített:

17. És találtatott abban egy szegény

ember, ki bölcs volt, és az bölcsesé-

gével * a várost megszabadította ; de

senki meg nem emlékezett arról a sze-

gény emberrl. * Pie^í. 21, 22.

18. Akkor én azt mondám : Jobb a böl-

cseség * az ersségnél
;
jóllehet a sze-

génynek bölcsesége utálatos és az be-

szédit nem hallgatják meg: * versié. 17.

19. Az alázatos bölcseknek beszédeket

kell inkább hallgatni, hogynem mint a

bolondokkal uralkodónak kiáltását

:

20. És hogy jobb a bölcseség a * ha-

dakozó szerszámoknál ; és hogy egy té-

velyg sok jót veszt el. * vers 17.

21. Miképen a megholt legyek a Pati-

káriusnak kenetit megbüdösítik : azon-

képen az ollyan embert, ki a bölcsesé-

gért és dicsségért becsületes, meggya-
lázza egy kicsiny balgatagság.

22. A bölcs embernek szíve az jobb-

kezénél vagyon; a bolondnak pedig szí-

ve balkezénél.

23. Mert a bolond, mikor az úton jár
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is, az szíve balgatag, és mindennek
hirdeti, hogy ö bolond.

10. RÉSZ.
Megtanít Salamon, mimddon viseljék magokat az emljerek

a Hatalmasokiaoz.

Mikor a Fejedelemnek haragja felger-

jed te ellened, a te helyedet el ne hagy-
jad : mert a szelídség sok bnöket le-

csendesít.

2. Vagyon egy gonosz, mellyet láttam
e világon a tévelygés miatt, melly szár-
mazik a Fejedelemtl

:

3. Hogy a bolondságnak nagyméltósága
volt, a gazdagok pedig gyalázatban
ültek.

4. Láttam hogy a szolgák lovakon ül-

tek ; a Fejedelmek pedig gyalog mentek
a földön, mint a szolgák.

5. A ki vermet csinál, abba * béesik
;

és a ki a gyept elhányja, megmarat-
tatik a kigyótól. * zsoit. 7, le.

6. A ki a köveket helyektl kihányja,

fáradságot szenved azok miatt ; a ki ha-
sogatja a fát, veszedelemben forog a

miatt

!

7. Ha a vas megtompul, és annak éli

meg nem köszörültetik, hanem erejét kí-

sértgeti : de a bölcseség minden dolog-

nak igazgatására nagy elmenetel.

8. Ha megharap a kígyó, melly meg
nem varázsoltatott, semmi haszna nin-

csen a varázsló beszédeknek.

9. A bölcs ember szájának beszédei

kedvesek : a bolond pedig a maga aja-

kaival elveszti magát

:

10. Az szája beszédinek kezdete bo-

londság, és az szája beszédinek vége

is balgatagság.

11. k bolond szaporítja a szót és ezt

mondja : Nem tudja az ember a mi kö-

vetkezik, és a mi utánna lészen, kicsoda

mondja meg azt néki ?

12. A bolondoknak munkájok elfárasztja

ket, úgymint, kik a városba is nem
tudnak menni.

13. Jaj néked ország, mikor a te Ki-

rályod * gyermek ; és a te Fejedelmid

reggel esznek. * Ésa. 3, 5. e.

14. Boldog vagy te ország, mikor a te

Királyod jeles embereknek fija, és mikor

a te Fejedelmid alkalmatos idben esz-

nek a testnek erejéért, és nem az italért.

15. A restség miatt elhanyatlik a ház,

és azon restség miatt csepeg a ház.

16. Mikor vigasságnak okáért lakodal-

mat szereznek, és a bor megvidámítja az

élket, * és a pénz azt szerzi, hogy mind
ezek meglegyenek. * zsoit. 104, 15.

17. Még a te gondolatodban is a Király-

nak gonoszt ne mondj, és a te házadnak
titkos részében is gonoszt a gazdagnak
ne mondj : mert az égi madár is elviszi

a szót, és a szárnyas állat is bévádolná

a te beszédedet.

11. RÉSZ.

Jótétemény, vigasság.

Vessed a te kenyeredet a víz mellett

;

mert sok napok múlva megtalálod azt

2. Adj részt hétnek * vagy nyolcznak

is : mert nem tudod micso'da veszedelem

következik a földre. * zsoit. 112,

9

3. Mikor a sr fellegek megtelnek

est adnak e földre, és ha leeséndik a

fa délre, vagy északra ; a melly helyr

leesik a fa, ott marad.

4. A ki a szelet nézi, nem vet az, és a k

a sr fellegre néz, nem arat.

5. Miképen hogy nem tudod a szélnek

útát, és mimódon gyarapodnak a cson-

tok az asszonynak méhében : azon-

képen nem tudod az Istennek dolgát,

mimódon cselekedjék mindeneket.

6. Eeggel vessed el a te magodat, és

estve is ne restelkedjél : mert nem tu-

dod meltyik jobb, ez é vagy amaz, vagy
ha mind a kett jó lészen !

7. Jóllehet édes e világ, és jó e mi
szemeinkkel néznünk a napot.

;

8. De ha sok esztendeig él is az ember
és mind azokban örvendez is : mindazáltal

megemlékezzék a *setétségnek napjairól,

és hogyha ugyan sok is a mi esztendnk :

mindazáltal valami lészen, mindhijába-

ValÓSág. * rész 12, 3.

12. RÉSZ.

A vénségnek mesterséges leírása; a Könyvnek fczélja,

és bérekesztése.

Örvendezz ifjú a te ifjúságodban és vi-

dámítson meg tégedet a te szíved a te

ifjúságodnak idejében, és járj a te szí-

vednek útaiban, és szemeidnek látási-

ban : de megtudjad, hogy mindezekért

az Isten tégedet * ítéletre vonszon

!

* vers Í6.

2. Vesd el a haragot a te szívedbl,

és vesd el a gonoszt a te testedtl

;
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mert az ifjúság, mint szinte a mi szü-

letésünk, hijábavalóság :

3. És emlékezzél meg a te Teremtd-
rl a te ifjúságodnak idejében, míg a

veszedelemnek napjai el nem jnek, és

míg eljnek az esztendk, mcll3^ekrl azt

mondjad : Nem szeretem ezeket

!

4. A míg a nap megsötétedik, a vilá-

gossággal, a holddal és csillagokkal

egybe ; és míg a síír felhk elérkeznek

az es ntán.

5. A melly idben megmozdulnak a

b áznak amaz rizi, és nem bírják

magokat az ersek és megállanak az

ételnek rli, és meghomályosodnak az

ablakon kinézk

:

6. És az ajtók kivül bézárlatnak, a ma-
lom zúgásának megállásáért ; és mikor

felserken, csak a madárkának szavára is,

és megsznnek minden énekl leányok

:

7. Mikor minden halmocskától félnek,

és az úton való botlástól ; és mikor a

mandolafa megvirágzik , és a sáska

megkövéredik, mikor az kívánsága

megfogyatkozik ; és mikor az ember az

életének utolsó idejére jut, és mikor

kerülnek az utczán a* sírók. * Jer. 9, n. i8.

8. Minekeltte megrövidülne az ezüst

kötél, és megromolna az aranypalacz-

kocska, és a veder eltörnék a forrásnál,

és megtörnék a kerék a kútnál.

9. És minekeltte a por * földé legyen

mint az eltt volt ; a lélek pedig meg-
térjen Istenhez, a ki f adta volt azt.

* 1 Mdz. 2, 7. 3, 19. fZak. 12, 1.

10. Felette nagy hijábavalóságok, azt

mondja a Prédikátor, mind ezek hijába-

valóságok !

11. Annakokáért (mivelhogy a Prédi-

kátor bölcs volt, és a népet tudományra
tanította, és tudakozván írott sok * bölcs

beszédeket. * i Kir. 4, 31 -33.

12. És igyekezett a Prédikátor meg-
tudni * sok kívánságos beszédeket, min-

den igaz írást és igaz beszédeket
;

* rész 9, 1.

13. Mert a bölcseknek beszédeik ha-

sonlatosok a fulánkhoz, és ^juhakolndl

a földbe ersen levert szegekhez, mely-

lyekre tanított egy pásztor.)

14. Mind ezekbl, mondom, fiam, intes-

sél meg : A sok könyvek írásának nem
volna vége, és a sok könyveknek olva-

sása fáradságára volna a testnek

:

15. A dolognak summája ez: Mind
ezeket hallván, az Istent féljed, * és az

parancsolatit megtartsad ; mert ez az

embernek fdolga !
* zsoit. m, 10. Luk. 10, 42.

16. Mert minden cselekedetet az Isten

ítéletre * elhoz, minden titkos dologgal,

akár jó, akár gonosz legyen az.
*2Kor. 5, 10.

SALOMON ÉNEKEK ÉNEKE.

1. RÉSZ.
Krisztus Jegyese kíván.sága, állapotja, szépsége.

Énekek éneke, melly Salamontól sze-

reztetett

2. Csókoljon meg engem az szájának

csókjaival : mert a te szerelmeid * job-

bak a bornál. *rész 4,10.

3. A te drága kenetid jók illatozásra
;

a te neved eltérj edett, mint a drága

kenet; azért szeretnek téged a leányzók.

4. Vonj * engemet, és te utánnod fu-

tunk ! Miko7' béviszen engem a Király

az ágyasházába ; örvendezünk f és ví-

gadunk te benned, elszámláljúk a te

szerelmidet, mellyek jobbak a bornál :

igazságot beszélnek^ a kik téged szeret-

nek. * Ján. 6, 44. t 1 Pét. 1, 8.

5. Fekete vagyok, de szép vagyok Jé-

rusálem leányai : hasonlatos vagyok a

sátorban lakozó Kédárénusokhoz, de a

Salamon sátorában lakozókhoz is hason-

latos vagyok.

6. Ne nézzetek engem, hogy én feke-

teszintí vagyok, hogy a nap sütött enge-

met : hogy az én atyámnak fijai ellenem

megharagudván, idegen szlknek riz-
jévé tettek engemet, hogy a magam
szljét nem riztem.

7. Mond meg nékem, te, kit az én lel-

kem szeret, hol legelteted, és hol nyu-
godod a te juhaidat délben : Mert miért
vonnám fel sátoromat a te társaidnak
juhaiknál ?

8. Mivelhogy nem tudod, óh asz-

szonyok között legszebb ! jöjj ki, ne
kövesd annak a nyájnak nyomdokát, és
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rizzed a te kecskéidet a pásztoroknak

sátoraik köri.

9. A Fáraó szekereiben való lovakhoz

hasonlítlak tégedet én Mátkám.
10. Szépek a te orczáid, mintegy drá-

gaköveknek rendivel, a te nyakad ékes

aranylánczokkal.

11. Aranyékességet csinálunk tenéked,

ezüstbl csinált gyöngyökkel.

12. Mikor a Király én melletíem ül,

nárdusnak jóillatja származik o tle.

13. Ollyan az én Szerelmesem nékem
mint egy kötés mirha, melly az én kebe-

leim között hál.

14. Mint az Engedi szliben a czip-

rus, ollyan nékem az én Szerelmesem !

15. Imé szép vagy én mátkám, ímé
szép vagy, a te szemeid oUyanok mint

a galamboknak * szemeik. * rész 4, i. 5. 12.

16. Imé te is szép vagy én Szerelme-

sem, és gyönyörséges vagy és a mi
nyoszolyánk zöldell.

17. A mi házainknak gerendái czédrus-

íákhól valók^ és a mi mulatóhelyeink

cziprusok?)o7.

2. RÉSZ.

A vlegény és Menyasszony szépségek, s egymáshoz
való szerelmek.

Én Sáronnak rózsája vagyok és gyöngy-

virág.

2. Mint a liliom a tövisek között:

ollyan az én Mátkám a leányok között.

3. Mint az almafa az erdnek fái kö-

zött: ollyan az én Szerelmesem az ifjak

között. Az árnyékában felette igen kí-

vánok ülni: mert az gyümölcse gyö-
nyörséges az én ínyemnek.

4. Béviszen engemet a lakodalomnak
helyére, és zászló helyett vagyon ö nála

az én hozzám való szerelme.

5. Ersítsetek engemet borral, és jóil-

latú almákkal tápláljatok, mert beteg

vagyok a szerelem miatt.

6. Az balkeze * az én fejem alatt

gyon, és jobbkezével megölelt engemet.
* rész 8, 3.

7. Kénszerítlek * titeket, Jériisálemnek

leányai, a vadkecskékre, és a meznek
szarvasira ; fel ne költsétek és fel ne

serkentsétek az én szerelmemet, a míg
akarja. * ^'^^^ ^' 5- ^•

8. Az én Szerelmesemnek szavát hal-

lom^ ímé , Ímhol yó, sietvén ím ez he-

gyeken, vigadozván ím ez halmokon

!

9. Hasonlatos az én Szerelmesem az

zhöz, vagy a szarvasoknak íijához, ímé
áll a mi falunkon túl, néz az ablakok-

ról, és mutogatja magát a rostélyokról.

10. Szólván az én Szerelmesem nékem,
monda : Kelj fel én Mátkám, én szépem
és jöszte.

11. Mert ímé a tél elmúlt, az es el-

múlt és elment.

12. Szép virágok láttatnak a földön,^

az éneklésnek ideje eljött és a gerliczé-

nek szava hallatik a mi földünkön.

13. A figefa megérlelte els gyümöl-
csét, és a virágzó szlk jóillatot adnak

;

kelj fel én Mátkám, én szépem, és jöjj

hozzdin !

14. En Galambom, ki lakozolímé e k-
sziklának hasadékiban, és a magas k-
szálnak hasadékában, mutasdmeg nékem
a te orczádat, hadd halljam a te szódat;

mert a te szód gyönyörséges, és a te-

tekinteted ékes

!

15. Fogjátok meg nekünk a rókákat,

a rókaíijakat, kik a szlket elpusztít-

ják; mert a mi szlink virágokban

vágynak.

16. Az én Szerelmesem enyim, én is

övé vagyok^ ki a liliomok között legeltet.
* rész 7, 10. 11.

17. Míglen megjelenik ama *nap és ez

árnyékok elmúlnak
;
térj meg, és hasonló

légy én Szerelmesem az zhöz, vagy

a szarvasoknak íijához, kik lakoznak a

Béther hegyein, * rész 4, e.

3. RÉSZ.

A Menyasszony kívánsága és szerelme a Vlegényhez.

Az én ágyasházamban éjjel keresvén

azt, kit szeret az én lelkem, keresvén

tet, mikor meg nem találtam volna,

mondék

:

2. Immár felkelek, és eljárom a várost,

a szorosakon, és az útczákon keresem

azt, kit szeret az én lelkem ; de keresvén

tet nem találám meg.

3. Megtalálván engemet az rizk, kik

a várost kerülik vala, mondék nékik :

Látátok é azt, kit az én lelkem szeret ?

4. Alig mentem vala el azoktól, mikor

megtalálám azt, kit az én lelkem szeret:

megragadám tet, hogy el ne bocsáta-

nám
;
mígnem bévinném tet az én

anyámnak házába, és az én szülmnekj
ágyasházába. 1

5. Kénszerítelek * titeket, Jerusálem-i
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nek leányai, a vadkecskékre, és a me-
znek szarvasaira, fel ne költsétek és fel

ne serkentsétek az én szerelmemet va-

lamíg akarja. * rész 2, 7. s, 4.

6. Kicsoda amaz, ki felj* a pusztából,

mint a mirhának, tömjénnek, és a Pa-

tikáriusnak minden jóillat porának

füstinek oszlopa ? * rész s, 5.

7. tmé ez a Salamonnak ágya, melly

körííl vágynak az Izráelnek ersei köz-

zl hatvan ers férjfiak !

8. Mindnyájan fegyverfogók, a hada-

kozásban bölcsek, kinek-kinek oldalán

fegyvere, az éjszakának félelme ellen.

9. A háló ágy, mellyet csinált magának
Salamon Király a Libánus fáiból.

1 0.Mellynek oszlopait ezüstbl csinálta,

ágyát aranyból, leplét bársonyból, melly-

*nek bels résv^e mintegy megpádimento-
moztatott szeretettel, a Jérusálemnek

leányitól megékesItMMt.

11. Jöjjetek ki, és nézzétek Sionnak

leányai Salamon Királyt a koronában,

mellyet szerzett néki az annya, az

Mátkája eljegyzésének napjára, és az

szíve vígasságának napjára

!

4. EÉSZ.

A Menyasszonynak jóságos cselekedete : a Vlegény-
nek hozzá való szerelme : a Menyasszonynak kérése.

Imé szép vagy én Mátkám, imé szép

vagy, a te szemeid * olyanok mint a
galambok szemei a te hajadon kivl

:

a te t hajad hasonlatos a kecskéknek
nyájához, mellyek a Gileát hegyérl
lenyírik a fíívet * rész 1, 15. f rész 6, 2.

2. A te fogaid hasonlatosok a szépen

megnyíretett juhokmk seregéhez, mely-
lyek a feredbl feljnek, mellyek mind-
kettsöket ellenek, és nincsen azok

között medd.
3. Mint a veres czérna a te ajakaid

ollyanok, és a te beszéded ékes : mint
a pomagránátnak darabja, ollyan a te

két vakszemed a te hajadnak fonatékja

között.

4. Hasonló a te nyakad a Dávid tor-

nyához, melly építtetett fegyveres ház-
nak, mellyben ezer paizsok függesztettek
fel, mind az ers vitézeknek paizsai.

5. A te két * emld hasonló a vadkecs-
kének ketts fijához, mellyek a liliomok
között legelnek. * rész 7, 3.

G. Míg elj* ama nap, és elmúlnak az

árnyékok, elmegyek a mirhának hegyé-

re, és a tömjénnek halmára. *rész 2, 17.

7. Mindenestl szép vagy én Mátkám,
és semmi * szepl nincsen te benned

!

* Eféz. 5, 27.

8. Én velem a Libánusról óh én Je-

gyesem, én velem a Libánusról eljöjj,

nézz az Amanának hegyérl, a * Sénir-

nek és Hormonnak tetejérl, az oroszlá-

noknak barlangj okból, a párduczoknak
hegyérl. * 5 móz. 3, 9.

9. Megsebesítetted az én szívemet én

Hugóm, én Jegyesem, megsebesítetted

az én szívemet a te szemeidnek egy te-

kintésével , a te nyakadon való egy
aranylánczczal

!

10. Melly igen szépek a te szerelmeid

én Hugóm, én Jegyesem ! melly igen

jók a te szerelmeid * a bornál

és a te keneteidnek illatja; drágáhb
minden fszerszámoknál ! * rész 1, 2.

11. Színméz csepeg a te ajakidról, óh
én Jegyesem, méz és téj vagyon a te

nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja,

mint a Libánusnak illatja.

12. Ollyan vagy mint a bérekesztetett

kert, én Hugóm, én Jegyesem ! mint a
béfoglaltatott forrás, és pecsételtetett

kútf

!

13. A te csemetéid pomagránátnak,
úgymint almás kertnek csemetéig édes

gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdu-
sokkal egybe.

14. Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és

fahéj, mindenféle temjénterm fákkal,

mirha és * áloes, minden drága fszer-
számokkal.

15. Oh kerteknek forrása, él vizeknek
kútfeje, mellyek folynak a Libánusról

;

* 4 Móz. 24, 6.

16. Serkenj fel északiszél, és jöjj el

délíszél, fújj az én kertemre, hogy foly-

janak annak drága illatú szerszámai,

jöjjön el az én Szerelmesem, az ker-

tébe, és egye annak gyönyörséges gyü-
mölcsét.

5. RÉSZ.

A Menyasszony panasza és szerelme a Vlegényhez, en-
nek szépsége.

Bémenvén az én kertembe, én Hugóm,
én Jegyesem, leszedem az én mirhámat,
az én drága fuszerszámommal, eszem az

én lépesmézemet az én mézemmel, iszom
az én boromat az én tejemmel; Egye-
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tek barátim, igyatok, és részegedjetek

meg, szerelmesim!

2. Én elaludtam vala, jóllehet lelkem-

ben vigyázok vala, és {m,é az én szerel-

mesemnek szava, ki zörget vala mond-
ván: Nyisd meg nékem, szerelmes Hu-
góm, én Mátkám, én Galambom, én

Tökéletesem ; mert az én fejem megra-
kodott harmattal, az én hajam az éj-

szakának harmatjával

!

3. Felelék én : Levetettem ruhámat,

hogy-hogy öltözhetném fel? Megmos-
tam lábaimat, mimódon keverném azo-

kat a porha.

4. Az én szerelmesem kezét benyujtá

az ajtónak hasadékán, és az én belsÖ

részeim megindiilának én bennem.

5. Felkelék én, hogy az én Szerelme-

semnek megnyitnám, és az én kezeimrl

mirha csepeg vala, és az én ujjaimról

választott drága mirha, melly az ajtó-

nak zárját elfolyta vala.

6. Megnyitám az én Szerelmesemnek:

de az én Szerelmesem elmenvén elvonta

magát ; az én lelkem megindult vala a

vele való beszédem miatt, keresém tet,

de nem találám meg, kiáltám tet, de

nem felele nékem

!

7. Megtalálának engem az rizk, kik

a várost kerülik, megverének engem,

megsebesítének engem, elvevék az én

fedelemet tlem a kfalnak rizi.

8. Kénszerítelek titeket, Jérusálemnek

léányai, ha megtaláljátok az én Szerel-

mesemet, mit mondatok néki ? Ezt :

hogy én a szerelem miatt beteg vagyok !

9. Micsoda agyon a te Szerelmesed-

ben, egyéb szerelmesek felett óh asszo-

nyoknak szépe? Micsoda vagyon a

te szerelmesedben
,

egyéb szerelmesek

felett, hogy minket illyen igen kénsze-

rítesz ?

10. Az én szerelmesem fejér és piros,

tizezernél is szebb.

11. Az feje mint a választott drága

megtisztíttatott arany, fodor haja, fe-

kete mint a hollónak.

12. Az szemei'* mint a vízfolyás

mellett való galamboknak szemet, mely-

lyek téjben mosattak meg, mintha bé-

foglalták volna. * rész i, is. 4, i.

13. Az orczája hasonlatosok a drága

füveknek táblájához , a felnevekedett

szép plántákhoz, az ajakai a liliom-

hoz hasonlók^ melyekrl drága olaj foly.

14. Az kezeiben vágynak aranygyfí

rk, mellyekbe foglaltattak hiaczintus

szín drágakövek: az hasa oUya
mint a zafírral megrakott elefánttetem

nek fejérsége.

15. Az szárai mint a tiszta arany
fundamentomon álló márványkbl esi

nált oszlopok; az tekinteti mint
Libánusé ; tetszets mint a czédrusfa

16. Az ínye édességes, és mindé
nestl fogva kívánatos ! Ez az én Sze-

relmesem és ez az én Barátom, óh Jé
rusálemnek leányai

!

17. Hová ment a te Szerelmesed, óh
asszonyoknak szépe? hová fordult

a te Szerelmesed, hogy keressük tet te

veled együtt ?

18. Az én Szerelmesem elment az

kertébe, a drága füveknek táblái közzé,

hogy lakozzék a kertekben, és liliomo-

kat szedjen.

19. Én az én Szerelmesemé vagyok^ és

az én Szerelmesem enyim, ki a liliomok

között legeltet.

6. EÉSZ.
A Menyasszony szépsége : örvendetes igéret a menyeg-"

zörl.

Szép vagy én Mátkám, mint Tirsa vá-

rosa, ékes vagy, mint * Jérusálem, ret-

tenetes, mint a zászlós tábor. *zsoit. 48,3.

2. Nézz én reám a te szemeiddel

ellenembe, hogy azok engemet megvi-

dámítsanak. A te hajad * ollyan, mint a

kecskék seregének gyapja, mellyek Gi-

leádról lenyírik a füvet. * rész 4, i

.

3. A te fogaid hasonlatosok a juhok

nyájához, mellyek feljnek a vízbl,

mellyek mindkettsöket ellenek, és

medd azok között nincsen.

4. Mint a pomagránát darabja a te

két vakszemed, a te béfont hajaid kö-

zött.

5. Ha hatvan Királynéasszony volna

isy és nyolczvan ágyas és számtalan le-

ányzók :

*

6. Az én egyetlenegy Galambomat, az

én Tökéletesemet, ki az annyának

egyetlenegye, az annyának szerelmese,

mihelyt a leányok meglátják, boldognak

mondják tet a Királynéasszonyok, és

az ágyasok, és dicsérik tet, mondván :

7. Kicsoda amaz, a ki úgy láttatik

mintegy hajnal, szép mint a hold, tiszta

mint a nap, rettenetes mint a zászlós

' tábor ?
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8. A megtisztíttatott kertekbe mentem
vala alá, hogy a völgynek szép zöldsé-

gét látnám
;
hogy megnézném ha virá-

goznék a szl, és a pomagránátfák ki-

fakadtak ?

9. Nem néztem vala még mind azokat

meg, az én elmém ültete engemet az

én engedelmes népemnek szekerébe.

10. Téij meg, térj meg, óh Sulamit?>o7

való ! térj meg, térj meg, hogy nézzünk

tégedet ! Mit néztek a Sulamitban ?

mintegy tábori seregnek rendit

!

7. RÉSZ.

A Menyasszony szépsége, öröme, kedvessége.

Oh melly szépek a te lábaid a saruk-

ban, óh Fejedelem leánya ! A te tom-

porodnak kerületei oUyanok, mint a

mesterember kezétl csináltatott kö-

söntyk ;

2. A te köldököd mint a szép kerek-

ded csésze, melly soha nem szkölködik

nedvesség nélkííl; a te hasad mint a li-

liomokkal megkeríttetett gabonaasztag.

3. A te két * emld ollyan mint a

vadkecskének ketts fijai. * rész 4, 5.

4. A te nyakad mint az elefánttetem-

bl csinált torony; a te szemeid, mint

az Esbonbeli halastók, a sok nép kapu-

nál ; a te orrod hasonlatos a Libánus

tornyához, melly néz Damaskus felé.

5. A mi a te fejedre tétetett, hasonló

a Kármelhez, és a te hajad fonatékja

ollyan mint a szederjes bársony : akár-

melly Király is megköttetnék az já-

rásiban !

6. Melly igen szép * vagy és melly

ékes, óh én gyönyörséges Szerelmem !

* Zsolt. 4,5, 14.

7. A te magasságod hasonlatos a pál-

mafához, és a te emlid a szlgeréz-
dekhez.

8. Azt mondám : Felhágok a pálma-
fára, megfogom annak ágait: és lésznek

a te emlid, mint a szlnek gerézdei,

és ate orrodnak illatja, mint az almának.

9. Es a te ínyed mint a jillatú bor,

melly gyönyörségesen és egyenesen
mozog, melly miatt az aluvóknak aja-

kaik is szólnak.

10. En * az én Szerelmesemé vagyok,
és engemet kiván !

* rész 2, 16.

11. Nó, én Szerelmesem, menjünk ki

a mezre, mulassunk a falukban.

12. Felkelvén menjünk a szlkbe,

lássuk meg, ha virágzik a szl, ha ki-

mutatta magát a szlszem, ha kifakad-

tak a pomagránátfák : ott közlöm az én

szerelmimet veled.

13. A mandragórák illatoznak, és a

mi ajtónk eltt vágynak minden drága-

látos gyümölcsök, ók és újak, mellyeket

óh én Szerelmesem, néked megtartot-

tam !

8. RÉSZ.

A Menyasszony kívánsága az 6 Testamentomban : annak
szerelme a Krisztushoz : Krisztus sziílje. Jegyesének

kérése.

Vajha lennél nékem én atyámfia, hogy
szopnád az én anyámnak emljét, hogy
téged kivl találván megcsókolnálak

;

én is nem utáltatnám meg:
2. Elvinnélek és bévinnélek tégedet az

én anyámnak házába, ki engemet tanít:

adnék néked drágafvel megcsinált bort,

és pomagránátnak levét

;

3. Az * balkeze lészen az én fejem

alatt, és jobbkezével megölel engemet.
* rész 2, 6.

4. Kénszerítlek * titeket, Jérusálemnek
leányai, mondjátok meg^ miért költené-

tek és miért serkentenétek fel az én sze-

relmemet, mígnem akarja? * rész 2, 7.

5. Kicsoda ez a ki felj * a pusztából,

ki az szerelmeséhez támaszkodott ? Az
almafa alatt költöttelek fel tégedet, ott

fogadott téged a te anyád, ott fogadott

a ki téged szült ! *rész 3, e.

6. Tégy engemet mintegy pecsétet a

te szívedre, mintegy bélyeget a te ka-

rodra : mert ers a szeretet mint a ha-
lál, kemény, mint a koporsó, a buzgó
szerelem annak szemei tüzesek, mint a

sebes láng.

7. Sok vizek élnem olthatnák e szere-

tetet ; a folyóvizek is nem boríthatnák

azt el : ha az ember minden házabeli

marháját adná is e szeretetért, mégis
megvetnék azt.

8. Kicsiny Húgunk vagyon nekünk,

kinek nincsen még emlje ; mit csele-

kedjünk a mi Húgunk fell a napon,

melyen arról szót tesznek.

9. Mikor kfalt kell épitennk^ épít-

sünk azon ezüstbl palotát ; ha pedig

ajtót csinálunk^ csináljuk azt czédrus

deszkákból.

10. Mikor én ollyan leszek mint a k-
fal, és az én emlim, mint a tornyok;

akkor eltte békességet nyerek.
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11. Szlje volt Salamonnak kövér he-

lyén, adja az szljét a pásztoroknak,

kiki azok lízzl annak gyümölcséért

hoz ezer-ezer ezüst siklust.

12. Az én szlmre, melly én reám
néz, nékem gondom lészen : az ezer sik-

lusok, Salamon, tiéid legyenek, a kétszáz

siklusok annak gyümölcsének rizié.

13. Óh te, ki lakozol a kertekben ! A
te társaidnak, kik a te szódra figyel-

meznek ; hirdess engemet

!

14. Jöjj hozzám én Szerelmesem, és

légy hasonlatos a vadkecskéhez, vagy a

szarvasnak fijához, a drága füveknek

hegyein

!

ÉSAIÁS PEÓFÉTA KÖNYVE.

l.RÉSZ.
I

Panasz a Júda nemzete bneirl.

Ésaiásnak, Ámos fijának látása, mely-

lyet látott Júda és Jérusálem fell, a

Júda Királyainak, Uzziásnak, * Jótám-

nak, Akháznak, Ezékiásnak idejekben.
* 2 Krón. 26, 1-23. Hs. 1, 1.

2. Halljátok meg * Egek, és vedd fü-

leidbe föld : mert az r szól
; f Eiakat

nevelék, és azoitaí nagy méltóságra eme-

lém : k pedig én tlem elszakadának.
* 5 Móz. 32, 1. t 5 Móz. 32, 9-18.

3. Az ökör esméri az urát, és a sza-

már az urának jászlát : az Izrielpedig

nem esméri az Urát^ az én népem nem
veszi eszébe magát

!

4. Óh gonosz nemzetség, hamissággal

megterheltetett nép, gonosz * mag, nem-
telen hitvány fiak

;
elhagyták az f Urat,

felbosszantották az Tzráelnek Szentét,

hátratértek az Istentl

!

* rész 30, 9-11. Máté 23,31—33. Hós. 4, 10.

5. Mi az oka, hogy mennél inkább * os-

torozlak, annál inkább nevelitek a bnt ?

Imé minden fejet elfogott a betegség,

és minden szívet az ertlenség
;

* Jer. 28, 12.44,16- 19.

6. Talpától fogva tetejéig nincsen e

testhQU épség, hanem mindenestl seb,

dagadás, eves kelevény, mellyeket sem
gyógyítottak, sem kötöztek, olajjal is

nem lágyítottak.

7. A ti országtok pusztaságra * jutott,

várositok tzzel megégettettek, a ti

földeteket szemetek láttára idegenek

emésztették meg, és úgy pusztították el,

a mint szoktak a messzünnen való

idegennek pusztaságot tenni.
* 2 Krón. 28, 5—8. 17. 18. 2 Kir. 18, 9-13. 23.

8. És maradott csak a Sionnak leánya,

mint a megszedett szlben való kuny-

hó : mint a dinnyéskertben való hajlék,

mint a megszállott város ! * rész n, 5, g.

9. Ha a Seregeknek Ura valami keve-

set meg nem * hagyott volna bennünk

;

úgy jártunk volna mint a Sodomabeliek,

lettünk t volna hasonlatosok Gomorá-
hOZ ! * Siral. 3, 22. f 1 Móz. 19, 24. 25.

10. Halljátok az Ürnak beszédét, So-

domának * Fejedelmei ! te Gomorának
népe, vegyed füleidbe a mi Istenünknek

tanítását ! * vers 4, 21. rész 3, 10. Jer. 23, 14.

11. Mit teszek én a ti sok * áldozati-

tokkal? azt mondja az Úr: A kosoknak

egészen megégetett áldozatjokkal, és a

hizlalt barmoknak kövérivei teljes va-

gyok : és a tulkoknak, bárányoknak s

bakoknak vérekben nem gyönyörködöm

:

* Ámós 5, 21—24.

12. Mikor eljöttek, hogy elttem meg-
mutassátok magatokat, kicsoda kivánta

azt ti tletek, hogy az én pitvarimat

nyomdoknátok ?

13. Ne áldozzatok ezután * hijábavaló

áldozattal ; a jó illattétel utálatos én

elttem. Az újholdnak és Szombatnak
innepét, egyéb nagy innepeknek gyüle-

kezetivei egybe, el nem szenvedhetem

;

mivelhogy azok hijábavaló gyülekezetek.
^ rész 66, 3. 4. Jer. 6, 19—21.

14. A ti újholdotoknak innepét, és a

tletek rendeltetett innepeket gylöli az

én lelkem, nékem terhemre * vágynak,

elfáradtam azoknak viselése alatt

!

* vers 15.

15. Annakokáért, mikor a ti* kezeite-

ket kitérj eszténditek : az én szemeimet

elrejtem elttetek, mikor ugyan sok szó-

val imádkoztok is, meg nem hallgatlak,

mert a ti kezeitek rakvák f vérrel.
* Péld. 1, 24—28. Jer. 18, 17. frész 59, 1—3.

16. Mosódjatok meg,* tisztuljatok meg,

vigyétek el az én szemeim ell a ti cse-
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lekedeteteknek gonoszságát, sznjetek

meg a gonoszságnak f cselekedetitl.
* Jer. 4, 14. 2 Kor. 7, 1. Jak. 4, 8. f Ámós 5, 15.

17. Tannljatok jót cselekedni, igyekez-

zetek az * igazságra, szabadítsátok meg
a nyomorultat, oltalmazzátok a tör-

vényben az árvát, az özvegy perit vegyé-

tek fel !
* Jer. 22, 3. 4.

18. De jöjjetek el, és pereljünk, * azt

mondja az r: fía a ti bneitek ollya-

nok volnának, mint a veres festék : fe-

jérek lésznek, mint a bó : ha pirosak

lesznek, mint a piros festék, ollyanok

lésznek, mint ^ fejér gyapjú. * Mik. e, 2.

19. Ha engedelemmel hallgatándotok

engemet; e földnek * javaival éltek.
* 3 Móz. 26, 3-12.

20. Ha pedig nem akartok engem
hallgatni, és ellenem jártok : fegyver

emészt meg * titeket ! mert az Úr szája

szólott. *3Mdz.26,14-33.

21. Mimódon lett * paráznává a hív

város? e?tí66 teljes vala ítélettel, igazság

lakozik vala abban: most pedig gyilko-

sokéiig rakva.
* vers 10. Jer. 2, 21. Ezek. 16, 16-35,

22. A te ezüstöd salakkal * rakva, a te

tiszta borod f megelegyíttetett vízzel.
* Ezéki 22, 18—22. f Hós. 4, 18.

23. A te fejedelmid elhajlottak, * és

orvoknak társai mindnyájan szeretik az

ajándékot, és a fizetésre néznek. Az ár-

váknak nem ítélnek, és az özvegynek

perit nem bocsátják eleikbe. * Jer. 5, 27-49.

24. Annakokáért azt mondja az Úr, a

Seregeknek Ura az Izráelnek ers Istene:

Jó vigasztalást * vészek az én ellen-

ségimweA; hüntetéseJcbol, és bosszút állok

az én ellenségimen : *5 móz. 28, 63.

25. Mert az én kezemet te reád fordí-

tom, és eltisztítom * mindenestl a te

salakodat, és elvészem minden te óno-

dat. * rész 4, 3. Ezék. 22, 18—22.

26. És Bírákat adok néked, mint
eleinte, és oUy Tanácsokat, minémk
elein voltak. Azután azt mondják te fe-

lled: Ez igaz * város, és hív város

!

* rész 4, 2. Zak. 8, 3.

27. A Sión ítélet által* szabadul meg,
és az megtéri igazság által.

* Ezék. 16, 38.42.

28. Egyetemben a bíínösök és a gono-

szok * elvesznek, és a kik az Úrtól el-

hajlottak, megemésztetnek. * vers 23. 24.

29. Mert megszégyeníttettek a berkek-

tl, * mellyeket magatoknak kívántatok,

és megszégyeníttettek akertekbl,mely-

lyeket választottatok. * Ezék. 20, 28.

30. Mikor hasonlatosok lésztek az el-

hullott level cserfához, és a víz nélkül

való kerthez.

31. És a ti ersségtek ollyan lészen,

mint a csepií, és annak faragója, mint

a szikra, és mind a kett felgyúl, és

nem lészen senki, a ki azt * megolthatná.
* Jer. 4, 4. Áraos 5, 6.

2. EÉSZ.
Pogányok hivatala; Zbidók megvettetése.

Ésaiásnak, Ámós íijának beszéde, melly-

lyet látott Júda és Jérusálem fell.

2. Lészen az utolsó idkben, hogy mi-

nekutánna az Úr házának hegye minden
hegyeknek felette helyheztetik, és ma-
gasabb lészen minden halmoknál: min-

den * pogányok arra gyljenek.* Mik. 4, 1.2.

3. És sok népek elmenjenek, ezt mond-
ván : Jertek el, menjünk fel az Úrnak
hegyére, a Jákób Istenének házába,

hogy megtanítson minket az útaira, és

járjunk az útaiban: mert Sionból me-
gyén ki a törvény, és az Úrnak beszéde

Jerusálembl.

4. Ki a Pogányok között ítéletet té-

szen, és sok népeket megfedd
;
hogy az

szablyáj okból * kapákat, és az dár-

dájokból sarlókat csináljanak, és egijné^

más nép ellen fegyvert ne vonjon, se

pedig többé hadakozást ne tanuljanak.
* Mik. 4, 3. 4. Hós. 2, 17.

5. Jákóbnak háza, no, járjunk az * Úr-

nak világosságában !
* zsoit. 89, i6.

6. De bizony elhagytad * te Uram, a

te népedet, a Jákóbnak házát; mert a

napkelet fell való tartományoknak

gonosz erkölcsökkel bétöltek, és igaz

olylyan f szemfényvesztk mint a Ei-

liszteusok : és az idegeneknek íijaikban

gyönyörködnek ; * hós. 12, 2. f 2 Kir. 21, 5. e.

7. És bétölt az földök ezüsttel és

arannyal és számtalan sok kincsekkel,

bétölt az földök lovakkal, és sok hada-

kozó szekerekkel.

8. Bétölt az földök * bálványokkal is,

az kezek csinálmányának hajolnak

meg, mellyet az ujjaik csináltak.
* Jer. 2, 28.

9. És mind a közember meghajtja ma-
gát, mind a fember megalázza magát

;

azért ne kedvezz nékik.

10. Eredj bé a ksziklába, és rejtezzél

44
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el a földbe, az r félelme eltt, és az

nagyságának dicssége eltt.

11. A kevély * szem ember megaláz-

tatik, és az embereknek magasságok le-

nyomattatik és csak az Úr magasztalta-

tik fel azon a napon: * rész 5, 15.

12. Mert a seregek Urának hosszúálló

napja * jó' el minden kevély és magas-
ságos ellen és minden felemelkedett el-

len, hogy megaláztassék

:

13. És a Libánus begyének minden
magas és felemelkedett czédrusfái ellen,

és a Básánnak minden tölgyfái ellen.

14. Minden magas hegyek ellen és

minden felnevekedett halmok ellen
;

15. Minden magas torony ellen, és

minden ers kfal ellen

;

16. És a nagy tengernek minden ha-

jói ellen, és minden gyönyörséges ké-

pek ellen.
* 2. Kir. 21,12-15.

17. Akkor lenyomattatik a magas em-
ber, és az embereknek nagyságok meg-
aláztatik, és csak egyedül az Ür ma-
gasztaltatik fel azon a napon.

18. A bálványoknak is minden nagy-

ságok elváltozik.

19. Mikor a hálványimádók a kszik-

láknak barlangiba és a földnek hasadé-

kiba * rejteznek az ür félelme eltt, és

az nagyságának dicssége eltt, mikor

felkél, hogy a földet megbfintesse.
*Hós. 10, 8. Zsolt. 97, 7,

20. Akkor az ember elveti az * ezüst

bálványit, és arany bálványit (mellyeket

magoknak csináltak volt, hogy azok eltt

meghajoljanak) a vakondokoknak és de-

nevéreknek ;
* Mik. 5, 13. 14.

21. Bémenvén a kszikláknak lyukaiba,

és a nagy kszikláknak hasadékiba az

Úr félelme eltt és az nagyságának

dicssége eltt, mikor felkelend, hogy
megverje a földet.

3. RÉSZ.

A népnek, a Fejedelmeknek, és az asszonyoknak bneik
Jérusálemben.

Sznjetek meg az emberben való hizo-

dalomtóly kinek lelke az orrában va-

gyon ; mert micsoda becsületi vagyon

néki.

2. Mert ímé az Úr a Seregeknek Ura,

elveszi Jérusálembl és Júdából a tá-

maszt és a táplálót, a kenyérnek min-

den erejét és a víznek minden erejét

;

3. A Hatalmast és Hadakozót, a Bírót

és a Prófétát, a jövend dolognak meg-
látóját, és a Vén embert; *sirai. 2,9. 20.

4. Az ötvenedes Hadnagyot, a Becs-
letest,a Tanácsost, a tudós Mesterem-
bert, és az ékesenszólót.

5. És adok nékik gyermek * Fejedel-

meket, és a gyermekek uralkodnak

rajtok. * Préd. 10, 13.

6. És ilyen módon a község között

egyik a másikat, és kiki az társát meg-
nyomorítja, a gyermek a vén emberen,

és az elvetett alávaló a tiszteletes em-
beren hatalmaskodik.

7. Ha valaki az atyja nemzetségébl
való rokonát megragadja, ezt mondván :

Tenéked öltözeted vagyon, légy mi Ve-
zérünk ;

hogy a te gondviselésed által a

mi YOTC^i.mn\\)6\ feUpüljünk.

8. Megesküszik az napon, mondván

:

Nem orvosolhatlak meg titeket, házam-

ban is nincsen kenyér, se öltözet ; ne te-

gyetek engem a népnek Fejedelmévé.

9. Mivelhogy Jérusálem elromlott, és

a Júda elesett ; mert az nyelvek és az

cselekedetek azr ellen vágynak, hogy

az dicsséges szemeit * felingerlenék.
2 Kir. 22, 16. 17, 23. 26.

10. Az orczájoknak megkeményítése

tészen ellenek bizonyságot : mert az

bnökkel mint a * Sodomabeliek szem-

telenül kérkednek, nem hogy eltitkolnák:

Jaj az lelkeknek ; mert azok szereznek

magoknak gonoszt

!

* 1 Móz. 13, 13. 1 M(5z. 18, 20. 19, 5.

11. Mondjátok ezt az igaznak, hogy

jól * lészen dolga ; mert az cselekede-

teknek gyümölcsével élnek.
* Zsolt. 37, 37-40.

12. Jaj a latornak az veszedelmére;

mert az kezeinek * cselekedete szerint

fizetnek néki ! *^6m. 2, e. s. 9.

13. Az énnépemnek nyomorgatói gyer-

mekek, és asszonyok uralkodnak raj-

tok. Én népem, a kik téged vezérle-

nek, azok csalának meg, és a te útaidat,

a mellyen kellene járnod, elfedezik t-
led.

14. Az Úr elállott a törvénykezésre,

és áll, hogy a népeket megítélje.

15. Az Úr eljött ítéletre, az népének

Vénei és Fejedelmei ellen: mert ti

elkóborlottátok e * szlt, a ti házatok

teljes a szegénytl elprédáltatott mar-

hával. * rész 5, 1. 7.

16. Valyon mi dolog, hogy az én népe-
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met rontjátok, és a szegénynek orczáját

öszvetöritek? azt mondja az Úr, a Sere-

geknek Ura

!

17. Annakfelette azt mondja az úr:
Mivelhogy a Sionnak leányai felfuval-

kodtak, és felemelt nyakkal járnak, és

szemekkel pillognak ide s tova porosz-

kálván járnak, és lábokkal nagy zengést-

bongást szereznek:

18. Azért az Úr megkopaszítja a Sión

leányinak tetejeket, és az Úr az sze-

mérmeket megmezíteleníti.

19. Az napon elveszi az Úr az lábo-

kon való zeng ékességeket.

20. A jóillatra való függket; az arany

lánczokat és a fátyolokat.

21. A fnek ékességeit, a szép csiz-

mákat, a szoros ruhákat, a mejjre való

ékességeket, és a fülönfüggket.

22. Az arany gyrket és az orrokon

függ ékességeket.

23. Az innepl ruhákat, a palástokat,

a fedeleket és a gombostket.
24. A tükröket, a vékony gyoltsokat,

e kezkenket, és a ketzeléket.

25. És lészen a drága illat helyében

büdösség, és a drága párta v helyé-

ben szakadozott és elterjedett omha, és a

szép fodorhaj helyében kopaszság, és a

szoros ruha helyében szoros zsák, és a

szép gyengesség helyében a napnak
sütése.

26. A te férjfiaid fegyver miatt hullnak

el, és az ersek a harczon.

27. Bánkódnak pedig és sírnak az *

kapui, és elpusztíttatván a földön ül.
* Sir. 1, 1. 2. 2, 1-4.

28. Akkor hét asszonyok megragad-
nak egy férjfiat, mondván : A mi ke-

nyerünket esszük, és mi magunk ruház-

zuk magunkat, csak hogy a te nevedrl
neveztessünk, és vedd el rólunk a mi
nagy gyalázatunkat

!

4. RÉSZ.

Krisztus j-ótéteményei.

Akkor az Urnák * csemetéje dicsséges

és tisztességes lészen, és a földnek gyü-
mölcse nagyságos és ékes az Izráel ma-
radékának. * Zak. 6, 12. 13.

2. Mert a ki Sionban meghagyatik, és

Jérusálemben megmarad, * Szentnek

mondatik, minden valaki Jérusálemben
az élk közé beíratott. * rész 38, 24. 52, 1.

3. Mikor az Úr elmosándja a Sión le-

3. 4 5. 691

ányinak * undokságokat, és a Jerusálem

vérét kimosandja bellök, az ítéletnek

és t megemésztésnek lelke által.
* rész 1, 25—27. f rész 27, 9.

4. És teremt az Úr a Sión hegyének
minden hajlékán, azaz, az Gyülekeze-

tein nappal felht * és ködöt, és lángozó

tznek fényességét éjszaka; mert a Gyü-
lekezetnek teljes dicsségén lészen az

Úrnak oltalma. * 2. móz. 13,21. 22.

5. Mely oltalomnak hajléka, árnyék

lészen nappal a hévség ellen, és oltalom,

a hová magát ember elrejtse a veszély

ellen és az es ellen.

5. RÉSZ.

A Zsidó népnek liáláadatlansága.

Éneklém immár az én Szerelmesemnek,

az én Szerelmesem énekét az szljé-
rl: Az én Szerelmesemnek * szlje
vagyon felette kövér helyen.

* vers 7. Jer. 2, 21.

2. Mellyet gyepvel körivett, kövek-

tl megtisztított beültetett drága szlk-
kel, épített abban tornyot, és készített

abban sajtót is : de mikor várná, hogy

édes szlt termene; * vadszlt terme.
* vers 7. Hós. 10, 1. 2.

3. Mostan azért Jerusálem lakosai, és

Júda férfijai, tégyetek, kérlek én köztem

és az én szlm között ítéletet!

4. Mit kellett volna egyebet cseleked-

nem az én szlmmel, mellyet nem cse-

lekedtem volna vele ? Micsoda tehát

az oka, hogy mikor várnám, hogy édes

szlt termene, vadszlt termett ?

5. Annakokáért most megmondom im-

már néktek, mit cselekeszem az én sz-
lmmel: Elvonszomaz kerítését, hogy

elpusztíttassék, elrontom az gyepjét,

hogy^ eltapodtassék. * zsoit. so, 13. 14.

6. És parlaggá teszem azt, nem met-

szetik meg, nem kapáltatik meg, és a

tövis, s a gaz felnövi; és meghagyom
a fellegeknek, hogy est ne adjanak

reá.

7. A Seregek Urának pedig szlje, az

Izráel háza ; és az * gyönyörséges ül-

tetése, a Júdának férjfiai. Várá pedig az

Ur^ hogy cselekedjenek ítéletet
; f de ímé

nyomorgatás! igazságot vár vala^ de

ímé óhajtás vala ! * Jer 31, 20. f jer. 5, 28.

8. Jaj azoknak, kik házokhoz más há-

zat * ragasztanak, mezt foglalnak az

mezejekhez mind addig, hogy semmi

44*
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hely ne maradjon, hogy csak ti maga-
tok lakjatok e földön! * Mik. 2, 2.

9. Az én hallásomra a Seregeknek Ura
megesküdt, ha a nagy sok szép házakat

el nem pusztítja, annyira, hogy senki ne

legyen azoknak lakója.

10. És tíz hold szl egy Bát * hort

ereszt: és egy öreg köböl vetés, egy Efa

magot ád. * Agg. 1, 6. 9.

11. Jaj azoknak, kik jó reggel felkelnek,

hogy * részegeskedjenek, mnlatnakmind
estvéig, hogy a bor felgerjessze ket

!

12. Kiknek lakodalmokban vagyon he-

ged, lant, dob, síp, és bor : az Úrnak
pedig dolgát nem tekintik meg, és az

kezeinek cselekedetit nem gondolják

meg. * vers 13. 24. Péld. 23, 29. 30.

13. Ennekokáért vitetik az én népem
fogságra

,
mivelhogy nincsen * semmi

bölcsesége : és között a tiszteletes em-
berek felette igen nagy f éhséget szen-

vednek, és a sokaság szomjúság miatt

eped meg. *hós. 4, e. t sh-. 2, 12. 20. 4. 4. 5.

14. Azért a koporsó is igen kiterjesz-

tette az hasát, és az torkát felette

igen feltátotta, hogy abba leszálljanak

az én népemnek tiszteletesei, és közön-

séges sokasága, és kik a földön gyönyö-

rséggel éltek.

15. Es ilyen módon nyomorgattatik a

közönséges ember, és a tisztes ember
is * lenyomattatik, és a nagyoknak sze-

meik megaláztatnak. * rész 2, 11. 17.

16. És felmagasztaltatik a Seregeknek

Ura az ítéletiért, és az ers szent Isten

szentnek esmértetik az igazságáért.

17. És a bárányok legeltetnek, mint

az eltt szoktak volt, és a fogságból haza

jött szegények a gazdagoktól elhagya-

tott jókból táplálják magokat.

18. Jaj azoknak, kik a hamisságot

ugyan hozzájok vonszák hazugságnak

köteleivel, a bnt pedig temérdek köte-

lekkel !

19. Kik azt mondják: Siessen, jöjjön

el hamar az ítélete, hogy lássuk, és

elközelgetvén, jöjjön el az Izráel szent

Istenének elvégzett tanácsa, hogy kísért-

sük meg. * Jer. 17, 13. 15. Ámós 5, 18.

20. Jaj azoknak, kik a gonoszt jónak

mondják, és a jót gonosznak, kik a sö-

tétséget világossággá, a világosságot

sötétséggé változtatják: a kesert édes-

nek, az édest keseríínek mondják

!

21. Jaj azoknak kik magok bölcsek-

nek * láttatnak lenni, és magok eltt
eszesek ! * Peia. 3, 7. Kóm. 12, le.

22. Jaj a nagy borihatóknak, és kik

serények a részegít italnak töltésére

:

* vers 11. 24.

23. Kik a latrot ajándékért *megjám-
borítják, és az igazaknak igazságokat el-

fordítják tlök. * Péld. 17, 15.

24. Annakokáért miképen megemészti
a pozdorját a láng, és a polyva sem-
mivé lészen a láng eltt: azonkéjpen e-

zeknek gyökerek megrothad, és ezeknek

virágok, mint a por, elmúlik : mert a

Seregek Urának törvényét megutálták,

és az Izráel szent Istenének beszédét

megkáromlották.

25. Annakokáért gerjedett fel az Úrnak
haragja az népe ellen, és felhúzván

ellene az kezét, megverte azt annyira,

hogy a hegyek megrendülnének, és az

holttestek elvettetvén, az utczákon he-

vernének :
* Mind ezekkel is pedig az

haragja el nem mult, hanem mégis fel-

húzva vagyon az keze

;

* rész 9, 12. 13. 21. 10, 4.

26. Mert a távol való Pogánynépek
között zászlót emel és s üvöltéssel int a

föld határán lakozónak, hogy eljöjje-

nek ; és nagy hamarsággal könnyen * el-

jnek. * 2Kir. 25, 1—10.

27. Nem lészen egy is közzülök elfára-

dott, sem pedig a fáradság miatt tán-

torgó, nem szunnyad, sem aluszik, az

derekának is öve meg nem oldik, sem
pedig saruja kötele el nem szakad.

28. Az nyilaik élesek, és minden kéz-

iveik felvetve, az lovaiknak körmök
mint a kova és az szekereknek kerekei

mint a forgószél.

29. Az ordítások olyan, mint az o-

roszlán ordítása, és ordítanak mint az

oroszlánkölykök, dühösködnek és kap-

ják a prédát, békességgel elviszik azt,

és senki el nem veszi tlök.

30. És az idben nagy zúgással dühös-

ködnek ellene, a mint szokott zúgás-

sal dühösködni a tenger : és akármint

nézzék a földet: de nem látnak egyebet

setétség'/iö^^ azaz, nyomorság^iá^, annyi-

ra, hogy a nap láttatik * meghomályo-

sodni az égen. * imós 8,8-10.

6. EÉSZ.

Az Ürnak dicsséges magaviselete.

A melly esztendben meghala * Uzziáá
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Király, akkor látám az Urat f ülni uagy

magas és felemeltetett székben, és az

prémei bétöltik vala a templomot.
* 2 Kir. 15, 7. t Ján. ]2, 41.

2. Sérafim * Angyalok állanak vala a

szék körül, mindeniknek hat-hat szárnya

vala
;
melyeknek ketteivel orczáját fe-

dezi vala bé, ketteivel lábait fedezi vala

bé, *és ketteivel repül vala. * Jei- 4, s.

3. És egyik a másikat indítván, azt

mondja vala : Szent, szent, szent a se-

regeknek Ura, teljes mind a széles *föld

az dicsségével ! * zsoit. s, i. lo.

4. És 2iiAngyaloknak\ii\ii^()kiól meg-
rendülének az ajtónak küszöbei és a

ház bételék * füsttel. *• i Kir. s, lo. ii.

5. Azért mondék én: Jaj nékem ! el

kell vesznem: mert megfertéztetett ajakú

vagyok, és fertelmes ajak'.i * nép között

lakom : mivelhogy a Királyt a Seregek-

nek Urát láták az én szemeim.
* rész 1, 4. 10. .3, 10.

6. De egy a Serafim Angyalok közzül

hozzám repüle, kinek kezében eleven-

szén vala, mellyet fogóval vett vala az

oltárról.

7. És az én számat illeté azzal, mond-
ván : ímé ez illeti * a te a,jakidat, elvé-

tetik azért a te hamisságod, és a te bíí-

nöd eltisztíttatik. * Jer. i. 9. Dán. 10, le.

8. Annakutánna haliám az Úrnak* sza-

vát, ki azt mondja vala : Kit küldjek el ?

és kicsoda mégyen el nékünk ? és én

mondék: Jmhol vagyok én, küldj el en-

gemet ! * vers 1.

9. Akkor monda : Eredj el, mond ezt

e népnek: Hallván * halljatok, és ne

értsetek; és látván lássatok és ne es-

mérjetek.
* rész 42, 20. Jer. 5, 21. Ezek. 12, 2. Máté 1.3, 13-15.

10. Míveld azt, hogy e népnek szíve

kövéredjék meg, fülei dugattassanak bé,

szemeket is fedezd bé; ne lássanak sze-

mekkel, fülökkel ne halljanak, szívekkel

ne értsenek, hogy megtérvén meg ne

gyógyuljanak.

11. És mikor mondanám: Meddig lé-

szen Uram ez? monda: Míg a városok

pusztán * állanak lakosok nélkül, és a há-

zak emberek nélkül, a föld is mindenes-

tl fogva puszta lészen.
* Jer. 29, 10. 33, 4-9.

12. És az Úr az embert nagy messze

elvetvén, nagy pus/taság lészen a földön.

13. És míg a népnek csak * tizedrésze

marad, és míg megtérnek Bahilóniából

elhullanak mint a hársfának és cserfá-

mé levelei^ mellyékben a leveleknek el-

hullása után is a nyereség bennek va-

gyon : Azonképen a népnek tizedében lé-

szen az elevensége a szent mag.
* rész 10, 21. 22. Sof. 3, 11. 13.

7. RÉSZ,

Immánuel Szztl születik.

És ln a Júda Királyának * Akh áznak,
az Uzziás fijának, Jótám íijának idejé-

ben, eljve Rétzin, Siriának Királya, és

Rémáliának fija Pékah, Izráelnek Kirá-

lya, Jérusálem alá, hogy megostromlaná

azt: de nem veheté meg azt.

* 2 Kir. 16, 1. 5.

2. És megmondák a Dávid házának

ilyen módon: a Siria országa eggyé

lett * az Efraim országával^ és megin-

dula az szíve, és annak népének szíve,

miképen megindulnak az erdnek fái a

szél miatt, ^
* yers 5. e.

3. Annakokáért monda az Úr Ésaiás-

nak : Eredj eleibe most Akháznak te és

a te fiad Scheár-Jásub, a fels halastó

csatorná,jának * végéhez, a ruhafestk

mezeiének útára. * 2 lür. 18, 11,

4. És mond ezt néki: Meglásd, hogy

csendességben légy, ne félj, és a te

szíved meg ne lágyuljon e két füstölg

üszög darab eltt, Rétzin Királynak a

Siriabeliekkel való felgerjedett haragja

eltt, és a Rémália fijának haragja

eltt
;

5. Mivelhogy gonosz tanácsot tartott

ellened a Snmheli Király, Efraimmal

és a Remália fijával, mondván

:

6. Menjünk el a Júda országa ellen,

hogy fárasszuk azt, és megfosztván azt,

kapcsoljuk hozzánk, vagy tegyük Ki-

rálylyá közöttünk a Tliabéel fiját.

7. Azt mondja az Ur, a Jehova: Nem
lészen az, és nem megyén véghez

!

8. Mert Siriának feje Damaskus, és

Damaskusnak feje Rétzin, az Efraim

nemzetsége pedig hatvanöt esztendnek

forgásában annyira megromol, hogy nem
lészen * nép. * hós. 1, 6. 9. 2 lur. is, 9-11.

9. Mind az Efraimuak fvárosával Sa-

mariával, és Samariának fejével a Ré-

mália fijával egybe! Avagy nem hiszi-

tek é mivelhogy bátorságot nem vesztek?

10. Annakokáért szóla ismét az Úr
Akháznak, mondván

:
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11. Kérj jelt magadnak a te Uradtól

Istenedtl, vagy a földön, vagy a ma-
gas mennyben akarod.

12. Es mikor Akliáz azt mondaná:
Nem kérek és nem kísértem az Urat

!

13. Monda a Próféta: Halld meg Dá-
vid háza : Avagy nem elégesztek-é meg
azzal, hogy az embereknek bosszúsá-

gokra vagytok, hanem annakfelette az

én Istenemet boszantjátok ?

14. Annakokáért ád az Ür néktekjelt:

Imé egy szepltelen * szz fogad az

méhébe, és szül fiat, és nevezi azt Im-
mánuelnek. * Máté 1, 20-23. Luk. 1, 30-34.

15. Vajat és mézet eszik e gyermek^

minekeltte tudná a gonoszt megvetni,

és a jót választani.

16. És bizonyára, minekeltte az én

gyermekem megtudná vetni a gonoszt,

és a jót választani; elhagyatikaz a föld,

mellyet te gylölsz, az * két Kirá-

lyaitól.
* V. 1 r. 8, 4. 17, 1 . 2 Kir. 15, 29. 16, 9. 17, 6. 18. 23. 24.

17. Az Úr pedig hoz te ellened, a te

néped ellen, és a te atyádnak háza ellen

olly idket, * mellyekhez hasonlatosok

nem voltak az idtl fogva, mikor elsza-

kadott Efraim Júdától, az Assiriabeli

Király által; * 2 Kir. is, 13. 23.

18. Mert azon a napon süvölt az Úr
az Égyptom * folyóvize mellett való le-

gyeknek, és az Assiria országa darázsi-

nak. * 2 Krón. 35, 20—24. 36, 3. 4. 6. 7.

19. Hogy eljvén mind telepedjenek

a puözta helyeknek völgyeiben, a k-
szikláknak hasadékiban, minden tövi-

sek között, és minden jó gyümölcsterm
fák között.

20. Az idben elberetválja az Úr e bér-

lett beretvával a vízen túl való Assiria-

beli Király által a fnek és a lábnak

szrit ; a szakált is megemészti.

21. És lészen az napon; hogy a ki tart

egy fejstehenet és két juhot;

22. Lészen ez, mondom: hogy a téj-

nek bsége miatt vajat egyék; mert
vajat és mézet ehetik, valaki megmara-
dánd e földön.

23. Ez is lészen az idben, hogy a mely
helyen vágynak ezer szltövek, mellyek

ezer ezüst siklust értenek volna ; azt a
helyet a tövis és a gaz vegye fel.

24. Nyilakkal és kézívvel menjen oda

az mber: mivelhogy a tövis és gaz vette

fel az egész földet.

25. Azokat a hegyeket pedig, mellye-

ket kapálni kellett volna, de nem kapál-

ták^ a tövisek és gaz nem veszi fel, ha-

nem barmoknak való /ie?i/ lészen, és hogy
a juhok azt tapodják.

8. RÉSZ.

Siria és Izrael romlása: Júda oltalma az As.sirinsok el-

len : Zsidók megvettetése.

És monda nékem az Úr
; Végy magad-

nak egy nagy levelet, és írd * arra közön-

séges betíikkel : Siess a dúlásra, siess a

prédára !
* rész 30, s. Hab. 2, 2.

2. Annakokáért vevék mellém hív ta-

núbizonyságokat, üriás papot, és Zaka-

riást, a Jéberekiásnak fiját.

3. Mert midn bémentem volna a Pró-

fétaasszonyhoz, fogadott vala, és szült

vala fiat, és monda az Úr nékem : Ne-
vezd ennek nevét: siess a dúlásra, siess

a prédára !

4. Mert minekeltte a gyermek ezt tud-

ná mondani: Édes atyám! Édes anyám !

elviszi Damaskusnak gazdagságit, és Sa-

mariának prédáját az Assiriabeli * Ki-

rálynak szolgája. * \ Kir. 16, 9. 15, 29.

5. Ismét szóla nékem az Úr, mondván :

6. Mivelhogy megutálta e nép a Si-

loah patakának lassan folyó vizét, és a

Réczinnek, * és a Kémália fijának biro-

dalmát kívánják : ^
* rész 7, 1.

7. Annakokáért ímé az Úr ezt miveli,

hogy ezek ellen jöjjön amaz ers és

széles folyóvíz, tudniillik * Assiriának

Királya és minden hatalma, mely min-

den folyásai felette menvén, és min-

den partjai felett folyván. * 2 Kir. is, 13. 23.

8. Júdat elfolyja és megáradván által-

megyen rajta és mind torkig ér, és an-

nak elterjesztett szárnyai ellepik a te

földednek szélességét, óh Immánuel.

9. Társalkodjatok egybe népek : de

megrontattok : vegyétek füleitekbe, va-

lakik messze földön laktok, készüljetek,

de megrontattok; készüljetek, de ugyan

megrontattok

!

10. Tanácskozzatok, de * haszontalan

lészen; szóljatok, beszéljetek, de nem
megyén véghez : mert Isten f vagyon mi

velünk ! * rész 7, 2. 5-7. Zsolt. 33, 10. t rész 7, 14.

11. Mert így szóla nékem az Úr, keze-

met fogván, mikor taníta engemet, hogy

e népnek útán ne járnék, ezt mondván

:

12. Ingyen se említsétek ti apártolko-
I dást, miképen e nép minden dologbaii|
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Örül a pártoskodásnak ; és ne féljetek

ezeknek félelmek szerint
;

Ingyen se

mondjátok, hogy rettegni kelljen.

13. A Seregeknek Urát szenteljétek, ö

töle féljetek és tet rettegjétek :

14. És öis szenteléstekre lészen néktek-,

az Izráel házának pedig két ütközetnek

köve * és botránkozásnak ksziklája

gyanánt lészen, a Jérusálem lakosinak

pedig tr és háló gyanánt.
* Luk. 2, 34. Eóm. 9, 33.

15. Mellybe sokan megütköznek, és el-

esvén megromolnak, és meghálóltatván,

megfogatnak.

16. Kösd bé * ezt a tanúbizonyságté-

telt ; pecsételd bé a törvényt az én ta-

nítványim között. * Dán. s, 26.

17. Annakokáért várom én az * Urat,

ki elrejtette f orczáját a Jákób házától;

és várom tet ! * rész i, 25-27, t rész 2, e.

18. ímhol vagyok én * és a fiak, kike,

adott nékem az Úr f jeli és csudául

Izráelben: a Sión hegyén lakozó Sere-

geknek Urától i?a^2/on ez.* * Sid. 2, 13. t vers 3,

19. Ha pedig azt mondják néktek: Tu-
dakozzatok a * nézktl, és a jövend-
mondóktól, kik suttogva szólnak : ti ne

engedjetek] f mert avagy nem az Iste-

nétl kérd é minden nemzetség tanácsot?

az élk fell a holtaktól kell é tuda-

kozni f * 1 Sám. 28, 7-15. f 5 Móz. 18, 11. 12.

20. A törvényre és annak tanítására

hallgassatok: Valaki nem szóland annak
beszéde szerint, nem lészen annak * vi-

lágossága ! * 5 Mdz. 27, 15-26.

21. Annakokáért a földet általjárja, a

megnyomorodott és éhezett Izraelita^ és

mikor az éhség miatt búsúl, átkozza az

Királyát, és az Istenét ! ha oda fel

néz is, nem lészen segítsége.

22. Ha a földre néz is, mivelhogy mm-
denütt nyomorúság, homályosság, kese-

rííségnek setétsége és homálya vette

körül tet

!

9. RÉSZ.
Krisztus személye, tiszte, országa : Izrael s Júda orszá-

gának megfeddetése.

Mindazáltal nem lészen az setétülése

a nyomorúság szerint, melly rajta esék

akkor, mikor elször * csak könnyen
illeté az ellenség Zebulonmk és Naftha-

linak földét : sem úgy mint f utolszor,

mikor megnehezíték a néppel teljes Ga-
lileát, a tengernek útán, a Jordánon túl.

* I Kir. 15, 29. f 2 Kir. 17, 6. 18.
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2. A nép, mely setétségben * jár, lát

nagy világosságot, a kik a halál árnyé-

kának tartományában ülnek, azoknak vi-

lágosságtámad. * rész 42, 1-7. Máté 4, 13-16.

3. Mikor ezt a népet megsokasítod vala

is^mioidazáltalúlldjnáó örömet nékik nem
adsz vala, hanem e képen örültek te e-

ltted, mint az aratók az aratásnak ide-

jén, mikor örültek az ellenségnek pré-

dáját osztván.

4. Mikor az terhes igáját és hátának

vesszejét, az tet nyomorgatónak pálczá-

ját megrontottad, mint a * Midiániták

napján. * Bir. 7, 22-25.

5. Mikor mind az egész tábor, az egy-

másra támadott sokaság, és minden vérbe

fertéztetett öltözet nagy hirtelen úgy-

mint megégett, és lett a tznek eledele

:

6. De nékünk egy gyermek születik,

Fiu * adatik nékünk, kinek vállán lészen

Fejedelemség, kinek nevét nevezi Csu-

dálatosnak, t Tanácsosnak, ers, hatal-

mas Istennek, örökkévalóság Attyának,

békesség Fejedelmének.
* Luk. 2, 10. 11. t Jer. 23, 5. 6.

7. Annak Fejedelemségének és békes-

ségének nem lészen * vége, a Dávid szé-

kiben és országában ítí, hogy megersítse

azt és meggyámolítsa az ítéletben és

igazságban, ez idtl fogva mind örökké.

A Seregek Urának buzgó f szerelme

míveli ezt !
* Luk- J, 32, 33. t 2 Kir. 19, 31.

8. Az 0 beszédét küldötte azr Jákób-
nak, és bételjesedik Izráelben

:

9. Hogy venné eszébe magát az egész

nép,Efraim- és Samariának lakosa, kik

azt mondják az kevélységekben és

felfuvalkodásokban

:

10. A téglából csinált alkotványok el-

romlottak, de faragott kövekbl épí-

tünk : a figefák kivagdaltattak, de czéd-

rusfákat ültetünk helyekbe

!

1 1 . De minekutdnna az Úr Eétzin * Ki-

rályon diadalmat ád az t ellenségi-

nek ; azután Izraelnek ellenségit egybe-

elegyíti. * rész 7, 1. t 2 Kir. 16, 9.

12. A Siriabelieket * ell, a Filiszteu-

sokat hátul, hogy feltátott torokkal el-

nyeljék az Izráelt. Mindezekkel is ^eíí^^

az haragja nem múlik el; hanem az

karját f felhúzva tartja mégis

!

* 2 Kir. 15, 29. f 2 Kir. 17, 6. 18. 23. 24.

13. Mivelhogy e nép * nem tért meg az

tet megver istenéhez, és a Seregeknek

Urátnem keresték meg! * 2Kir.i7,i3.i4. jer.5,3.
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14. Azért kivágja az rizráelbol aföt

és farkat, az ágat és a kákát egy napon.

15. (Az a f a vén és tiszteletes em-
ber; az a fark pedig a próféta, ki ha-

zugságot szól.)

16. Mivelhogy e népnek Vezérei hite-

tök * voltak, és a kik azoktól vezéreltet-

tek, azokat elvesztették ? * Jer. e, u.

17. Annakokáért az ifjainak nem ked-

vez az Úr, és az árváin és özvegyin nem
könyörül ; mert mindnyájan képmutatók
és gonosztévó'k, és mindennek szája go-

noszságot szól. Mindezekkel is nem mú-
lik el az ö haragja, hanem mégis fel-

húzva vagyon az karja

!

18. Mert a gonoszság felgerjed mint

a tz^ melly a tövisét és a cserét meg-
emészti ; és meggyújtja a sr erdt,

annyira hogy felmenjen annak pora a

füstben.

19. A Seregek Urának haragja miatt

e föld * meghomályosodik: és e nép lé-

szen a tznek úgymint eledele, senki az

attyaíián f nem könyörül.
*rész ISj^O. 10. f Jer. 19, 6-9.

20. Mert kapdos jobbkézre, de ugyan
megéhezik: eszik balkézre, de ugyan
nem elégeszik meg: mindnyájan az

karjoknak húsát eszik

:

21. Manasse megemészti Efraimot,

Efraim Manassét, és mindketten ezek

Juda * ellen lésznek : Mind ezekkel is

nem múlik el az haragja, hanem mégis

felhúzva f lészen az karja !

* 2 Krón. 28, 6-8. 2 Krón. 36, 17-20.

10. RÉSZ.
Jérusálem hamis Birái ; Assirius büntetése; Zsidók

megtérése s megvettetése.

Jaj a hamis dekrétom szerzknek és a

kik írnak emberek nyomorítására való

hamis szentencziákat

;

2. Hogy a szegényeknek ítéleteket el-

fordítsák, és az én népem szegényinek

igazságokat * elragadják, hogy az özve-

gyek legyenek prédáj ok, és az árvákban

zsákmányt vessenek. * Ámós 2, e. s, e.

3. Valyon s mit míveltek a megláto-

gatásnak és a messzünnen reátok jöv
pusztításnak * napján? Kihez folyamod-

nátok segítségért? Es valyon hol tenné-

tek le a ti gazdagságtokat^ mellyben di-

csekedtek ? * rész 7, 17-20.

4. Az én segítségem nélkül a megkötöz-
tetettnél nyomornltabb volna, és a meg-
ölettetteknél alábbvalók lennének : Mind

9. 10.

ezekkel is nem múlnék el az haragja,

hanem mégis az keze felhúzva * volna I

*2 Kir. 25, 1-11.

5. Jaj az * Assirusnak, az én haragom
vesszejének; jóllehet az én búsulásom-

nak pálczája f vagyon az kezekben.
* vers 12. rész 33, 1 . f rész 7, 18. 19.

6. És noha a képmutató nép ellen kül-

döm tet, és a mely nép ellen * megha-
ragudtam, az ellen parancsolok néki,

hogy prédáljon és zsákmányt tégyen a-

zokban, és hogy azt eltapodja, mint az

ÚtCZánValÓSárt: *rész 8,4. 2Kir.l5,29.17,6.''-18,13.

7. Mert nem a képen állitja és az Ö

szíve nem úgy gondolja; hanem hogy az
* akaratja szerint veszessen; és minde-

nestl fogva kigyomláljon sok népeket.
*vers 10. 2 Kir. 18, 19. 33-35.

8. Mert azt mondja: Avagy az én f-
szolgáim nem ollyanok é mint * egy-egy

Királyok ? * 2 Kir. is, 24.

9. Avagy nem megvettem é Kálnó vá-

rosát mint szinte Kárkémist? avagy nem

úgy meggyztem é Hámát ^ városát mint
Árpádot? Avagy Samariát f nem úgy
megvettem é mint ff Damaskust?

2 Kir. 18, 34. 35. f 2 Kir. 17, 6, ff 2 Kir. 16, 9.

10. Mivelhogy az én kezemnek erejével

vettem meg azoknak a bálványoknak

országaikat, mellyeknek bálványai job-

bak voltak a Jérusálembelieknek és

Samariabelieknek isteneknél. * 2 Kir. is, 35.

11. Avagy nem cselekedhetem é úgy
a Jérusálembeliekkel,és az bálványaik-

kal, mint cselekedtem Samariával, és az

bálványival ?

12. De jövendbe, minekutánna elvé-

gezéndi az Úr minden dolgát a Sionnak

és Jérusálemnek hegyén, meglátogatom

az Assiriabeli * Király nagy akaró szí-

vének gyümölcsét, és az felemelt sze-

meinek dicsségét ; * Jer. 50, is.

13. Mivelhogy azt mondotta: Az én ke-

zemnek * ereje által míveltem ezeket^ és

az én bölcseségem által, mivelhogy okos-

sággal felékesíttettem ; azért vettem el

sok népeknek határit, azoknak kincsei-

ben zsákmányt vetettem, és mint ers ha-

talmas a lakosokat megaláztam. * vers 10.

14. És az én hatalmasságom, mintegy

fészket, úgy találta a sok nemzetségek

gazdagságának fészkét, és melly könnyen

elszedik az elhagyott madártojásokat:

azonképen az egész föld népét én elta-

kartam, és nem volt senki, ki csak szár-
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nyátmozdította,vagy szájátmegnyitotta,

vagy csak motszant volna is.

15. Avagy dicsekedik é a fejsze az el-

len, a ki azzal vág? avagy a fürész fele-

meli é magát az ellen, a ki azzal fré-
szel ? a vessz avagy felemeli é magát
azok ellen, a kik azt forgatják ? mikor
a pálczát felemelik, avagy nem fa é az f

16. Annakokáért az Úr, a Seregeknek

Ura, bocsát az kövérire ösztövérséget,

és az dicsségének helyén tznek égé-

séhez hasonló égés ég.

17. Mert az Izráelnek világossága lé-

szen tüz helyett, és annak szenté lészen

láng helyett, mely meggyújtja, és meg-
emészti az töviseit és cserjéit egy napon.
18. Es az erdejének és mezejének

ékességét lelkétl fogva testéig mege-
mészti! és minekutánna megfélemlik,

elfutamodik és bujdosó lészen.

19. Azután az erdejének fája kevés

lészen, annyira, hogy egy kis gyermek
felírhatná dJL0\nak számokat
20. Es lészen az idben, hogy többé

az Izráel maradéka, és a ki megmarad
a Jákob nemzetségébl, nem támaszko-
dik az tet nyomorgatóhoz, hanem az

Úrhoz, az Izráelnek megszentel Istené-

hez támaszkodik valóban.

21. A maradék * megtér, a Jákob ma-
radéka, az ers, hatalmas Istenhez

;

* vers 22.

22. Mert ha a te néped az Izráel szám
szerint annyi lejéndene is, mint a ten-

gernek fövénye, mégis csak a maradékja
tér * meg annak az Istenhez^ ki az

igazsága által öröktl fogva való elmet-

szett akaratját mindenestl kiárasztja.
* Röm. 9, 27.

23. Mert öröktl fogva elrendeltetett

véget cselekszik az Úr, a Seregeknek
Ura, mind az egész földön.

24. Annakokáért azt mondja az Úr, a

Seregeknek Ura: Ne félj én népem, Sion-

nak lakosa ; az kssirmheli Királytól. Az
vesszejével megver tégedet : de az

pálczáját felemeli te éretted, * mint
szinte Egyptomban. 2 móz. u, 19-29.

25. Mert még csak egy kevés id va-

gyon, és annakutánna haragomat rájok

kiontom, hogy megemésztessenek;

26. Mert a Seregeknek Ura támaszt

az ellen ostort mind a Midiániták * le-

vágatásoknak idején a Horeb ksziklá-
jánál, és a tenger mellett felemelt pál-

czájá^oz hasonló pálczát, és elveszti eze-

ket mint az f Égyptombelieket.

27. És az idben elvétetik az terhe

a te válladról, és az igája a te nya-

kadról, st mindenestl elrontatik az iga

az olaj/a? megkent Királyért.
* Bir. 7, 22-25. f 2 Móz. 14, 27. 28.

28. Ajátba j, Migronon általmegyen,

Mikmásnál rakja le az hadakozó ter-

hes szerszámait.

29. Általmennek a réven; Gébába tér-

nek szállásra. Ráma megrémül, Gibea,

Saulnak * városa elfut. * i sám. lo, 20.

30. Galimnak népe, emeld fel a te szó-

dat, hogy hallják meg mind * Láis vá-

rosig, és hallja meg a nyavalyás Anatót

!

* Bir. 18, 14. 27. 29.

31. Madména megindul, Gébimnek la-

kosai egybegylnek.

32. Nób városhsi megyén a nap fenn

lévén, hogy ott megálljon : Az kezét

felemeli a Sión leányinak hegye ellen,

a Jérusálem halma ellen.

33. Imé akkor az Úr, a Seregeknek

Ura kivagdalja az ágakat nagy ervel,

annyira hogy a magasságosok kivágattat-

nak és a felmagasztaltattak megaláz-

tatnak.

34. Es az erdnek síír ágait levágja

vassal és a liihánusnak magas fái ha-

talmasnak: keze által elesnek.

11. RÉSZ.

Krisztus személye, tiszte, ajándékai
;
Pogányok és Zsi-

dók hivatala.

És az Isai törzsökébl * egy vesszszál

származik, és az gyökereibl egy vi-

rágszál nevekedik. * csei. 13, 22. 23. jei. 5, 5.

2. Kin az Úrnak lelke * megnyugoszik,

bölcseségnek és értelemnek Lelke, ta-

nácsnak és hatalomnak Lelke, tudo-

mánynak és az Úr félelmének Lelke.
* Máté 3, 16. Ján. 3, 43.

3. Kinek illatozása együtt lészen az

Úrnak félelmével. Nem az szemeinek

látása szerint ítél pedig, és nem füleinek

hallása szerint dorgál meg :

4. Hanem igazságban ítéli meg a sze-

gényeket, és igazság szerint dorgálja a

földnek alázatosit, a földet megveri szá-

jának vesszejével, és ajakainak lelkével

megöli a hitetlent.

5. És derekának övedzje lészen az igaz-

ság és veséinek övedzje azálhatatosság.

6. Es lakozik a * farkas a báránynyal,
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és a párducz a kecskefiúval fekszik, a

borjú és az oroszlánkölyök, és a kövér

barom együtt lésznek, és egy kis gyer-

mek rizi azokat. * rósz es, 25.

7. A fejstehén és a medve együtt le-

geltetnek, azoknak fijaik együtt feküsz-

nek, és az oroszlán, mint az ökör szal-

mát eszik.

8. És a csecsszopó gyermek az áspis-

Idgyóndk lyukában gyönyörködik, és a

csecstl elválasztatott gyermek a bazi-

likusnak lyukába nyújtja kezét.

9. Nem ártanak, * és senkit el nem
vesztenek az én egész szent hegyemen

;

mert teljes lészen a föld az Úrnak f tu-

dományával, mint a tenger vize bébo-

rította e földet. * Ezék. 34, 25. t Jer. 31, 34.

10. És lészen az idben, hogy ahoz a

ki az Izsai gyökerébl sok népeknek

zászlójok lészen. * Pogányok is gylje-

nek ; és az nyugalma dicsséges legyen.
* Mik. 4, 1.2. Róm. 15, 12,

11. És lészen az idben, hogy az Úr
másodszor vesse kezét az népe mara-

dékának * megkeresésére, mely tudniil-

lik megmaradottf Assíriától,Égyiptus-

tól, Párthiától, Szerecsenországtól, és az

Elámitáktól, ff Káldeától, Hámáttól,

és a tenger szigetitl. * 2. móz. 3. 8. 2 sám. 7,

23. 24. f 2 Sára. 15, 29. 17, 6. ff 2 Kir. 25, 1-12.

12. És a Pogányok között zászlót e-

melvén : egybegyjtse az elszéledett Iz-

ráelitákat, és Jdának ide s tova sza-

kadozott tagaii egybekeresse a földnek

négy szegeletirl.

13. És Efraimnak irigységét elvévén,

és Júdának ellenségit elvesztvén : Efraim

ne irigykedjék * Júdára, és Júda is ne

cselekedjék úgy mint ellenség Efraim

ellen

;

* rész 9, 21. 1 Kir. 11, 35. 39. Ámós 9, 11. 12.

14. Hanem egyenl akarathói hátokon

legyenek napnyugot felé a Filiszteusok-

nak a napkeleti népekben, együtt vesse-

nek zsákmányt, az Edomitákra és Mo-
ábitákra támadjanak, és az Ammoniták
engedjenek nékik.

15. És az Úr megszárasztja az Égyip-

tom tengerének kebelét is és kezét fel-

emeli a Nilus folyóvíz ellen is, ers
szárasztó szél által a nagy folyóvizet hét

részre szakasztja, és azt míveli,hogy sa-

rus?á6bal menjen ili^l azokon az 6 népe:

16. És lészen úta az népe maradéká-

nak, melly megmaradott az Assiriabe-

liektl, a mint volt Izráelnek, mikor ki-

jött Égyptom * földébl. * 2 mz. u, 29.

12. EÉSZ.

öröm a Krisztus országában.

Annakokáért azt mondod az idben-
Hálákat adok néked óh Uram ; mert
jóllehet megharagudtál * volt én reám

;

de elfordult a te haragod, és megvigasz-
taltál engemet. * rész 54, 7. s.

2. ímé az ers Isten én szabaditóm,
bízom és nem félek; mert nékem * ers-
ségem, és nékem az Úristen dicsségem,
ki nékem szabaditóm volt.

2 Móz. 15, 2. Zsolt. 118, 14.

3. És merítetek vizeket nagy örömmel
a szabaditónak kútfejébl.

4. És azt mondjátok akkor : Adjatok
hálát * az Úrnak, magasztaljátok az

nevét, hirdessétek a népek között az

cselekedetit, mondjátok : hogy nagy az

neve ! * 1 Krón. le, 8—10.

5. Mondjatok éneket az Úrnak; mert
nagy dolgokat cselekedett; adjátok tud-

tára ezt az egész földnek.

6. Emeld fel szódat, és énekelj Sion-

nak lakosa; mert nagy * te közötted az

Izráel szent Istene !
* rész 11, ii-ie.

13. EÉSZ.

A Babilniai birodalom romlásáról.

Babilónia ellen való terhes Jövend-
mondás, mellyet látott Ésaiás, * Ámós
fija. * rész 1, 1.

2. Emeljetek zászlót a magas hegyen.

Szóljatok felemelt szóval nékik, keze-

tekkel intsetek, hogy menjenek bé a

Babilóniai Fejedelemnek * kapuin.
* Jer. 50, 1-3.

3. Én parancsoltam az én tlem * vá-

lasztott üzíézemnek, és az én ersimet

hívtam az én haragomnak véghezvite-

lére, kik az én dicsségemnek örülnek.
* vers 17—19. rész 45, 1—4.

4. Sok népeknek szavokhoi hasonló so-

kaságnak szava hallatik a hegyeken, sok

országokból öszvegyült pogánynépeknek

szavok hallatik ; a Seregeknek Ura mus-
trálja az hadra való seregét

!

5. Eljnek messze földrl, az Egeknek

utolsó részérl, az Úr és az haragjának

eszköze, a Babilóniabelieknek egész föl-

döknek * elrontására. * Dán. 5, 30. 31.

6. Ordítsatok : mert közel vagyon az
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Úrnak napja, mellyen a Mindenhatótól

pusztítás következik

!

7. Azért minden kezek megertlenül-

nek, és minden emberek szíve * elolvad.
* Jós. 5, 1. Zsolt. 76, 6-8. Jer. 50, 42. 43.

8. És megrémülnek, nagy kínok és fáj-

dalmak környékezik meg ket, fájdalmat

szenvednek mint a gyermekszül asszo-

nyok, kiki az felebarátján álmélkodik;

mivelhogy az orczájok megszégye-

nültek.

9. ímé az Úrnak napja elj kegyetlen

búsulással, és felgerjedt haraggal, hogy

e földet elpusztítsa, és annak bíínösit

elveszesse arról

;

10. Mert az egek csillaginak és a bok-

ros csillagoknak világoságok * nem fény-

lik; a feltámadott nap homályos lészen,

a holdnak is világa fényes nem lészen.
* rész. 9, 19. Ezék. 32, 7. 8.

11. És megbüntetem a földnek gonosz-

ságát, és a gonoszoknak hamisságokat,

és azt mívelem, hogy a kevélyeknek ke-

vélységek * megsznjék, és a kegyet-

leneknek kevélységeket megalázom.
* Jer. 50, 29. Dán. 4, 27. 28. 34.

12. Azt mívelem, hogy drágább legyen

az ember ez ellenség eltt a tiszta arany-

nál, amaz Oíirból hozott szép arany-

nál is

;

13. Annakokáért az egeket * megin-

dítom, a föld is az 6' helyébl megindul,

a Seregek Urának búsulása miatt, a

melly napon felgerjed az haragja.

14. És oUyanok lésznek a Bahilónia-

heliek mint a futó szarvas, és mint a

pásztor nélkül való juh, kiki az népe

közzé megyén és kiki az földébe sza-

lad; * Jóel 3, 14. 16. Jer. 51, 29.

15. Yalaki ott találtatik, általveretik

és minden mellettek való bérlett vitézek

fegyver miatt elhullanak.

16. És az kis gyermekeik az sze-

meik eltt a földhöz * veretnek, házaik

elzsákmányoltatnak, és feleségeik meg-
szepló'síttetnek. * zsoit. 137, 9.

17. ímé én feltámasztom ezek "ellen a

Médiabelieket, * kik eltt az ezüstnek

semmi becsületi nem lészen, és az arany-

ban nem gyönyörködnek

;

* rész 45, 1-4. Jer. 51, 28. Dán. 5, 30. 31.

18. Hanem kézívekkel a gyermekeket

általlövöldözik és az asszonyok méhének
gyümölcsén nem könyörülnek, a kis gyer-

mekeknek nem kedveznek.
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19. És Babilon, * mely sok országok-

nak ékessége volt^ a Káláensokmk pedig

szépségek és dicsekedések volt, elpusztulj

mint Sodomát f és Gomorát elpusztí-

totta Isten. * Jer. 51, 41—45. fi Móz. 19.25.

20. Nem ülik meg * azt soha, és soha

semmi idben nem lakják, nem vonják

ott fel sátorokat az Arábiabeliek, és a

pásztorok ott nem legeltetik az bar-

maikat; * Jer. 51, 35-43,

21. Hanem laknak ott vadak, és azok-

nak házaikat ártalmas állatok töltik bé,

lakoznak ott baglyok, és vad emberek
szökdösnek ott.

22. Az erdei macskák kiáltanak az

elpusztíttatott palotáiban, és az 6 gyö-
nyörséges házaiban a sárkányok! Közel

vagyon * pedig az romlásának ideje,

és az napjai messzire nem haladnak

!

*Dán. 5, 30. 31.

14. EÉSZ.

Szabadítás a Babildniai fogságból.

Mert könyörül az Úr Jákóbon, és azlz-

ráelitákat ismét * választja, hogy azokat

az földökbe visszavigye ; és jövevé-

nyek adják magokat hozzájok és ra-

gaszkodnak a Jákób házához

;

* rész 11, 11—13. Esdr. 1, 1-5.

2. Mert a népeket hozzájok kapcsolják,

és azokat az lakhelyekbe viszik, ^ és

azokat birni fogják az Izráeliták az Úr-

nak földén, hogy azok nékik szolgák és

szolgálóleányok legyenek ; és a kiknek

k foglyaik voltak, azok lésznek fog- •

lyaik, és uralkodnak azokon a kik ket
nyonaorgatták.

3. És a melly napon az Úr néked nyu-

godalmat adand a te fáradságodtól, nyo-

morúságodtól, és ama kemény szolgá-

lattól, mellyel szolgáltattak tégedet.-

4. Akkor illyen csúfoló közbeszédet

szólasz a Babilóniai Királyról, és ezt

mondod : Mimódon romla el a sarczol-

tató ? mint vésze el az aranynak kívá-

nója ?

5. Eltörte az Úr a gonoszoknak pálczá-

jokat, az uralkodóknak vesszejeket.

6. Ki a népeket az haragjában szün-

telen sanyargatja vala, ki a pogányné-

peken nagy dühösséggel uralkodik vala,

a nyomorgatókat nem tiltotta meg a

nyomorgatástól.

7. Nyugszik és csendes az egész föld,

nagy örömmel éneket mondanak.
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8. Sot a jegenyefák is örvendeznek te

rajtad, ts a Libánus czédrusai, * ezt

mondván : Miolta te elvesztél, senki nem
jött mi reánk, ki minket kivagdalna !

9. A koporsók is a föld alatt megin-

dultak te éretted, hogy te eldbe men-
jenek, feltámasztják néked a halottakat,

a földön minden Fejedelmit, a pogá-

nyoknak minden Királyit felköltik az ö

székeikbl. * rész 2, 13.

10. Kik mindnyájan téged megszólít-

ván, azt mondják: Te is ertlenné lettél é,

mint mi ? mihozzánk hasonlatos lettél é ?

11. A te kevélységed a koporsóra ju-

tott, mind a te vígasságtev szerszá-

míMal eyyetemhen a te ágyad féreg lé-

szen, lepled is féreg Uszen!

12. Mimódon estél alá az égrl, * te

Lucziíer, hajnalak fija? a földhöz ve-

tettél é, ki sok nemzetiségeket ertlenné

tettél vala ? * rész 13, 19.

13. Te pedig azt mondod vala szíved-

ben : A mennybe megyek fel, az ers Is-

ten csillagai felett helyheztetem az én szé-

kemet, és ülök a gyülekezet * hegyének

észak fell való oldalára. * zsoit. 48, 3.

14. A magas felhknek felibe hágok,

hasonlatos lészek a magasságos Isten-

hez

;

15. De a koporsóba * vettettél, a te-

metésre való veremnek szélire. * vers 10.

16. A kik téged látnak, reád függesz-

tik szemeket, reád figyelmeznek, és ezt

mondják: Ez é ama férjfiú a földnek há-

^
borgatója, ki az országokat megrontja

vala?

17. Ki a földnek kerekségét ollyanná

tette minémíí a puszta, és annak városit

rontotta, és az folyóinak nem nyitotta

meg a tömlöczöt?

18. Minden pogány Királyok, vala-

mennyin vágynak, tisztességesen feküsz-

nek, ki ki az koporsójában.

19. Te pedig kivettetel a te * kopor-

sódból, mint valami utálatos csemete,

mint a megöletett embereknek ruhájok,

kik fegyverrel verettek által, mellyek a

verembe vettettek, vagy mint a megta-

podtatott holttest. * Préd. 6, 3. Jer. 22, 19.

20. Nem temettetel te el ügy, mdnt

azok : mert a te földedet elvesztetted, a

te népedet megölted. A gonoszoknak

magvok * nem lészen soká emlékezetben.
* Job. 18, 17—21. Zsolt. 21, 9-11.

21. Készítsetek öldöklést az fijainak

is az attyaiknak * gonoszságokért
;
hogy

fel ne gyarapodjanak, és ne birják e föl-

det örökségül és ne töltsék bé a földet

ers városokkal. * 2 móz. 20, 5.

22. És felkelek ellenek, azt mondja a

Seregeknek Ura, és elvesztem Babilon-

nak nevét is, a maradékoto a fiakkal

és unokákkal egybe, azt mondja az Úr.

23. Es adom azt hogy örökségül birj a,

a süldisznó, és tészem azt állatoknak

helyévé, és megseprem * azt pusztító

seprvel, azt mondja a Seregeknek Ura !

* 2Kir. 21, 13.

24. St megesküdt a Seregeknek Ura
ezt mondván : Ha úgy nem lészen a mint

gondoltam, és ha úgy nem megyén vég-

hez, a mint én elvégeztem

;

25. Hogy megrontsam az Assiriust az

én földemen és megtapodjam tet az én

hegyeimen, hogy annak igája elvétessék

az * én népemtl^ és annak terhétl meg-
menekedjék ezeknek vállok.

* rész 37, 36. 45, 1—3. Jóel 2, 18-20.

26. Ez a tanítás, mellyet végezett Is-

ten az egész föld fell ; és ez ama fel-

húzott kéz, mind e pogányok ellen.

27. Mert a Seregeknek Ura végezte, és

kicsoda tészi azt * ertlenné ? és az

felemelt kezét kicsoda fordíthatja el ?

* Péld. 21, 30;Dán. 4, 32.

28. A melly esztendben * megholt

Akház Király, akkor volt e terhes Jö-

vendmondás. * 2 Króu. 28, 27.

29. Ne örvendezz te Filiszteusoknak

egész országa^hogj annak vesszeje meg-
romlott a ki téged * ver vala : mert a

kígyónak magvából basiliskus szárma-

zik, és annakmagva lészen tüzes szárnyas

sárkány ! * rész 20, l. Jer. 47, 1-7. Sof. 2, 5. 6.

30. Azután legeltetnek a szegényeknek

elsszülötteik, és a szkölködk bátor-

sággal nyugosznak ; minekutánna éh-

séggel megölendem a te gyökeredet, és

a te maradékidat megölendi.

31. Ordíts kapu, kiálts város, elrom-

lottál te Filisztea * mindenestl fogva :

mert észak fell j füst, és senki a had-

hamenésre rendeltetett napon otthon nem
marad !

* Ezek. 25,15-17.

32. És mit felelnek akkor a pogány-

népeknek köA^etei? Ezt: Hogy az Ür

fundálta * a Siont, hogy az népének

szegényei ahoz folyamodjanak. I

* Zsolt. 87, 1—5. Zsolt. 102, 16-17,j
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15. RÉSZ.
Moábiták veszedelme.

A Moábiták * felöl való terhes prófé-

tálás. Egy éjjel elpuyztúl a Moáínták-

nak Ar nevil városok és kivágattatik a

Moábitákuak Kir nev városok is, egy

éjjel elpusztíttatik és kivágattatik

!

* 2 Kir. 3, 5. Jer. 4S, 1.

2. Felmennek a lfo«^>^íaZs Bájitba, és

Díbonba, magas templomokba nagy sí-

rással. Nébo és Medéba i;aVo5on jajgat-

nak a Moábiták, mindeneknek fejeken

kopaszság lészen, * és szakáitokat mind

lenyírik; * jer. 48, 27. as.

3. Az ö utczáin gyászruhába öltöznek,

az ö házainak fels részein és az utczá-

kon kiki jajgat, és keservesen sír !

4. Akkor felkiált * Hesbon és Elealé

város, anny íra^hogy WL 0 kiáltások meg-

hallassék mind Jáhas városig. Annako-

káért Moábnak ers vitézei is kiáltanak,

és az ö szíve megfélemlik. * jós. 13, 11.

5. Az én szívem kiáltja a Moábitákat^

és annak végvárait mind Zoár városig^

mint egy három esztends tulok; mert

a Luhit * hágóján nagy sírással mennek
fel, és a Horonaim után az ö romlásokat

keserséggel jajgatják. * Jer. 48, 5. 34.

6. Mert a Nimra va?-05belieknek vizek

elfogy; annakokáért elszárad a pázsit,

elfogy a f és semmi zöldell nem lészen.

7. x4zért kiki az ó gazdagságát és jó-

szágát, a fzfák patakja mellé hordja.

8. Mert a kiáltás elkerüli mind a

Moáb határát, az jajgatása mind Eg-
laimig, és Beér-Elimig hallat ík az

jajgatása

;

9. Mert a Dimon vizei bételnek vérrel,

mikor én megnevelem a Dimon vizeit a

Moábitáknak vérekkel: a kik pedig a

Moábiták közzül elszaladnak, bocsátok

azokra oroszlánt, azonképen a földnek

maradékira !

16. RÉSZ. .

Moábiták vészedéi me, s pusztulása.

Küldjetek * bárányt a föld Urának en-

gesztelésére a pusztának ksziklájából,

a Sión leányának hegyére;
* vers 12. 1 Kir. 8, 41—43.

2. Mert minta fészekbl kizetett buj-

dosó ma-dár ollyanok lésznek a Moáb
leányai, mikor az * Arnon vizén által-

kelnek. Jós. 13, 9.

3. Tarts tanácsot, tégy ítéletet, szerezz
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ollyan árnyékot délben, a minémü va-

gyon éjjel, rejtsd el azokat^ kik hazájok-

hói * kizettek, a ki elszaladott azok

közzül, ne adjad kézbe. *isám. 22,3.4.

4. Lakozzanak te nálad békességgel az

én népemnek futottai : Moáb, te légy ol-

talom nékik a rabló ellen : mert vége ié-

szen a nyomorgatónak, elfogy a * kó-

borló, elvesznek e földrl a f pusztítók.
* rész 33, 1. t rész 14, 4-15.

5. Mert megersíttetik az Isten ke-

gyelmébl az ö széke mellyben üljön

igazsággal a Dávid sátorában, * kiítél-

Biró, ítéletnek követje, és igazságra

siet lészen. * rész 11,1-5.

6. Hallottuk a Moáb * kevélységét,

hogy felette igen felfuvalkodott; de az

kevélysége felfuvalkodása és haragja sze-

rint való tehetsége nincsen. * Jer. 48, 29-31.

7. Annakokáért egyik Moábita a má-
sik Moábitát jajgatja, st mindnyájan

jajgatni fognak: aKir-Haréset nevii vá-

rosnak fundamentomin nyögtök ; mivel-

hogy azok megrontattak.

8. St a Hesbon városnak szli is

pusztítattak, aSibmaí;a?'osnait is szlje,
a Pogányoknak Fej edelmei eltapodtatták

annak drága szlvesszit, me^??/eA; mind
Jaázer városig voltak, st mind a pusz-

táig elterjesztettek volt, annak drága ül-

tetései eltapodtattak, mellyek a tengert

is meghaladják vala.

9. Annakokáért az én sírásomban sira-

tom Jaázert és a Sibma * szltkéit:
megnedvesítlek tégedet Hesbon és Ele-

alé az én könyhullatásommal ; mert a

te nyári gyümölcsöd és aratásod fell

való víg éneklésed elesett. * verss.

10. És a te mezdnek hasznán való

vigasságod * és örömed megsznt, a sz-
lk hasznának is nem örültök, nem éne-

keltek, a bornyomó nem nyom bort a

válúkban, a szüreten való örömnek vé-

get vetettem !
* Jer. 48, 33. Ámós 5, 17-

11. Annakokáért az én szívem a Moáb
veszedelmén zeng mint a heged, és az

én bels * részeim a Kir-Héres t;aro5on.
* Jer. 4, 19.

12. Es lészen ez, hogy mikor megtet-

szik, hogy Moáb híjába fárasztotta ma-
gát az templomában : megyén más
szentségesb helyre imádkozásnak okáért;

de semmit nem használ azzal is.

13. Ez a beszéd, mellyet szólott vala

az Úr Moáb felöl már régen.
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14. Most pedig szól az Úr, ezt mond-
ván : Három esztendben, mellyek lesznek

mint a béresnek esztendei, meggyaláz-

tatik a Moáb dicssége, mint az nagy
sokaságával egybe, és annakmaradékja
kicsiny, kevés, és ertlen Uszen !

17. EÉSZ.

Damaskus, Samaria, Assiria romlása.

Damaskus * város fell való terhes pró-

fétálás. Imé Damaskus elpusztíttatik,

hogy város ne legyen, és lészen romlás-

nak halma. * rész S, 4. imds 1, 3-5.

2. Aróernek városai elhagyatnak, bar-

mok legeltetésére valók lesznek, és nem
lészen, ki azokat onnét elrettentené.

3. Efraimnak is * erssége megsznik,
Damaskusnak is birodalma egész Siriá-

val egybe úgy f jár, mint az Izráeliták

dicssége, azt mondja a Seregeknek Ura.
* rész 7, IC. 9, 21. 2 Kir. 17, 6. f 2 Kir. 16, 9.

4. És lészen akkor az idben, mellyben

a Jákób dicssége * megvékonyodik, és

az húsának kövérsége megösztövé-

redik :
* rész i, s. 9.

5. Igaz úgy lészen mondom, mint mi-

kor az arató a veteményt öszveszedi, és

a gabonafejeket kezével learatja, és úgy
lészen mint mikor valaki az elhagyott

gabonafejeket felszedi a Eéfaim völgyé-

ben.

6. Hagyatik bennekcsak kevés számú,

mint mikor az olajfát megverik; két,

három gyümölcs marad a magas ágnak

tetején, négy, öt mag az kiterjedett

ágain, azt mondja az Izráelnek Ura
Istene

!

7. Akkor az idben tekint az ember az

Teremtjére, és az szemei néznek az

Izráelnek szentére.

8. És nem tekint az oltárokra, a maga
kezeinek alkotmányára, és a mint az

kezének ujjai csináltak, arra nem tekint,

sem a berkekre, sem a képekre.

9. Az napon az ers városai hasonlók

lésznek az élhagyott vesszkhöz vagy

ágakhoz, miképen azokat elhagyták vala

az Izráel íljai eltt, és puszták lésznek

;

10. Mert elfelejtkeztél a te megszaba-

dító Istenedrl, és nem emlékeztél meg
a te ers kszikládról. Annakokáért

akármint Ültess drága plántákat, és ide-

gen országból hozott szlvesszkkel ül-

tesseá^szldet.

11. És akármint szorgalmatoskodjál a

16. 17. 18.

fell, hogy a melly napon plántálod, azon
napon felnevekedjék; és ha magot vetén-

desz, hogy megvirágozzék ; de a melly

napon azzal élned kellene, nem veheted

gyíímölcsét, és kétségbe es bánatod lé-

szen rajta

!

12. Jaj a sok nép sokságának, kik úgy
zúgnak, mint a tenger szokott zúgni, és

a háborgó nemzetségeknek, kik a képen
dühösködnek, mint szoktak a nagy ers
vizek dühösködni.

13. Zúgnak Sisok népek, miképen zúg-

nak a sok vizek: de megdorgálja azt az

Isten, és messze elfut, és elragadtatik

mint a hegyeknek pora a széleltt,

vagy mint a pozdorja a forgószél eltt.
* J6\) 21, 18.

14. Estve megrémülnek, minekeltte
megvirad, nem lésznek. Ez azoknak ré-

szek, a kik minket kóborlanak, és azok-
nak jutalmok, a kik minket rabolnak

!

18. RÉSZ.
A Szerecsenek és Assiriusok eUen jövendöl.

Jaj a vitorlák árnyékának földének,

melly Szerecsenországnak folyóvizein túl

vagyon.

2. Kik a tengeren küldenek követeket,

gyékénybl csinált hajókon a vizeknek

színén, ezí mondván: Menjetek elköve-

tek hamarsággal az elszaggattatott és

raboltatott nemzetséghez ; a néphez,

melly rettenetes w?^ miolta kezdett lenni,

s azután is ; a nemzetséghez, melly

lassan-lassan eltapodtatott, metynek föl-

dét a folyóvizek * elborították. *rész 8,7. s.

3. TV világnak minden lakói és földnek

lakosai, meglátjátok, mikor a hegyeken

zászlómat felemelem, és mikor az én

kürtömet megfuvallom, meghalljátok.

4. Mert azt mondá az r nékem : Én
nyugszom, és nézek az én sátoromból,

és ollyan leszek e népnek, mint az es
szárasztó meleg, mint a harmatozó felh
az aratásnak hévségében.

5. Mert miképen a szüret eltt, mikor

immár a szl jövése megersödött, és

virágából az gyümölcsei kitisztultak,

elvagdalja annak vesszeit a szlsgazda
metszkésekkel, és jövésit elmetéli és el-

hányja
;

6. így ezek hagyatnak a hegyen lakozó

madaraknak és a földi vadaknak, hogy

a madarak azokon nyaraljanak, és a föld

vadai azokon teleljenek.
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7. Akkor az idben viszen ajándékot a

Seregek Urának, az elszaggattatott és

raboltatott nép, a nép, melly rettenetes

volt miolta kezdett lenni^ s azután is

;

a nenazetség, melly lassan-lassan elta-

podtatott, mellynek földét a folyóvizek

elpusztították, a Seregek Urának nevé-

nek helyére a Sión hegyére.

19. RÉSZ.

Égyjptombeliek: Pogányok hivatala.

É gyiptom felöl való terhes Prófétzia

:

imé az Úr könny sr felhre * ülvén,

bémegyen Egyiptomba, és megháborod-

nak az Ö orczája elÖtt f Egyiptomnak
bálványai, és az Egyiptombelieknek szí-

vek elhervad o bennek.
* Zsolt. 104, 3. t Jer. 43, 12. 13. Ezék. 30, 10—19.

2. És az Égyiptombelieket az Égyiptom-

beliekkel egybevesztem, hogy hadakoz-

zék kiki az ö felebarátja ellen, és kiki

az barátja ellen, a város város ellen,

az ország ország ellen.

3. És mikor az Egyiptomiaknak lelkek

elfogyatkozandik bennek, és az Ö ta-

nácsoknak eszét vesztem ; az ö bálvá-

nyaiktól, a szemfényvesztktl, ördön-

gsöktl, és jövendmondóktól * kérd-

nek tanácsot. * i sám, 28, s.

4. És az Égyiptombelieket kegyetlen

Urak birodalma alá * rekesztem, és ke-

gyetlen Király uralkodik rajtok, azt

mondja az r, a Seregeknek Ura Istene

!

* rész 20, 4. Jer. 46, 13-17. 2 Kir. 24,7.

5. Elfogyatkoznak a tenger vizei, és a

Nílus folyóvíz elszárad és elapad.

6. A folyóvizek eltávoznak, és a töl-

tések között folyó patakok elszáradnak

és elapadnak, a nád és a sás meglan-
kadnak.

7. A folyás mellett, a folyóvíz partján

való pázsit, és a folyás mellett való

minden vetemény megszárad, elfogyat-

kozik és nem lészen.

8. És kesergnek a halászok, és sirnak

mind azok, kik a patakokban horoggal
szoktak halászni ; és megertlenülnek
azok is, a kik a vizek színén vetik meg
hélójokat.

9. És megszégyenülnek azok is, kik

lenbl és selyembl drága marhákat csi-

náltak és kik hálókat kötöttek.

10. És az hálóik elvesznek és vala-

kik haltartókat és halastókat csináltak,

megszégyenülnek.

18. 19. 703

11. Bizony bolondok * Zoin városnak

Fejedelmei ; a Farao Bölcseinek és Ta-

nácsosinak tanácsok bolondság : mimó-
don mondjátok Fáraónak; Bölcs ember
íija vagyok, régi Királyoknak íija?

* 4 Mz. 13, 23.

12. Hol vágynak most a te Bölcseid ?

Mondják meg most néked és adják tud-

todra, mit végezett a Seregeknek Ura
Égyptom fell ?

13. Zoánnak Fejedelmei megbolondul-

tak, NófvároswaA: Fejedelmei tévelyget-

tek, és Égyiptomot tévelygbe hozták

az nemzetségeknek kövei

:

14. Mert az Úr részegítette meg ket
elfordult elmével, és tévelygbe hozták

Égyiptomot minden dolgában, miképen

tántorog a részeg ember az okádása

felett.^

15. És nem lészen Égyiptomban semmi
dolog, mellyet cselekednek a f vagy a

fark, * az ág vagy a nád. ^
* rész 9, 15.

16. Az napon ollyan lészen Egyiptom,

mintáz asszonyok, retteg és félaSeregek-

nek Ura, kezének felemelésétl, mellyet

felemel az ellen.

17. És a Júda földé * félelmére lészen

Egyiptomnak; valaki arról emlékezik

elttök, retteg attól, a Seregek Urának

tanácsáért, mellyet végezett a fell.

* 2 Kir. 23, 29—35.

18. Az idben lésznek Égyiptom föl-

dében öt városok, mellyek a Kananeu-
sek nyelveken szólnak, és * esküsznek

a Seregeknek Úrára : Az egyik város

pusztíttatott városnak neveztetik.
* 5 Móz. 10, 20.

^19. Az napon lészen az Úrnak oltára

Egyiptom földének közepette, és az

határain is lészen az Úrnak jegyi emel-

tetett oszlopa.

20. És lészen jegyi és bizonyságul a

Seregeknek Urától Égjdptom földében
;

mert kiáltnak az Úrhoz a nyomorga-
tóktól való féltekben^ és bocsát nékik

Szabaditót, és Fejedelmet, ki ket meg-
szabadítsa.

21. És megesmértetik az Úr az * Égyip-

tombeliektl, és megesmérik az Urat az

Égyiptombeliek az napon, áldoznak f és

ajándékot adnak, és fogadást tésznek az

Úrnak és megadják.
* Zsolt. 87,4. t Maiak. 1, 11.

22. Ha megveri az Úr Égyiptomot,

megvervén ismét meggyógyítja : és mi-
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kor megtéréndenek az Urhoz, megke-
gyelmez nékik és meggyógyítja ket.

23. Az naponnagyjárt-útlészen Egyip-

tomból Assiriába, és bémegyen az Asiria-

beli ember * Egyiptomba, és az Égyip-

tombeliAssiriába és barátságosokiésznek

az Égyiptombeliek és az Assiriabeliek.
* 2 Kir. 24. 1.

24. Akkor az idben az Izrál nemzet-

sége az Egyiptombeliekhez és Assiriabe-

liekhez harmadik lészen, a földön Uszen

isteni áldás.

25. Kiket megáld a Seregeknek Ura,

mondván : Áldott az én népem az * Égyip-

tombeli nép; és az Assiriabeliek az én

kezem munkája; és az én örökségem az

Izráel ! * zsoit. 87, 4.

20. RÉSZ.

Egyiptom és Szerecsenek eHen jövendöl.

A mely esztendben bément Tartán
Asdód * üaVo6'6a, mikor tetSargon,As-
siriának Királya elküldötte volna, melly

esztendhm vívá Asdódot és megvevé
azt : * rész 14,29.

2. Akkor az idben szóla az Úr Ésaiás

által, az Amos fija által, ezt mondván :

Eredj el, és old le a te derekadról a fe-

kete gyászruhát, és a te lábodról vond
le sarudat. És aképen cselekedék, mezí-

telen és sarú nélkül járván.

3. És monda az Úr : Miképen hogy
mezítelen és sarú nélkül jár az én szol-

gám Ésaiás , három
^
esztendeig való

jegyi és jelenségül, Egyiptom ellen, és

Szerecsenország ellen

:

4. Azonképenviszi el fogva az Assiria-

beli * Király Egyiptomnak sokaságát, és

Szerecsenországnak fogságra való népét,

gyermekeket és vén embereket, mezítlen

és saru nélkül, kiknek alfelek is mezíte-

len lészen az Égyiptombelieknek gyalá-

zatjokra. * 2 kü-. 24, 7.

5. Es megrettenvén megszégyenülnek
az /^rae^zíaA; a Szerecsenek miatt, kiktl
segítséget vártak, és az Égyiptombeliek
miatt, kikben dicsekedtek.

6. És a tartománynak lakosa ezt mondj a

az idben : Imé mint járt, a kitl mi
segítséget várunk vala, a hová folya-

modtunk segítségnek okáért, hogy az

Assiriabeli Királytól megszabadulnánk:

mi tehát mimódon maradhatnánk meg ?

21. RÉSZ.

Babilónia, Duma és Arábia ellen jövendöl.

A puszta tengerrl való terhes Prófé-

tzia : Miképen a délrl támadott szél-

vészek : úgy a puszta fell, a rettenetes

földrl j az.

2. Mert kemény látásjelentetettnékem

:

A hitetlenen 2STOéí hitetlen lészen, a pusz-

títón pusztító. Eredj el Elám, szálld meg
te Madai * Bahilniát; minden Ö fohász-

kodását megvetettem.
* rész 13, 1—17. 45, 1—4. Dán. 5, 30.

3. Ennekokáért az én derekam ertlen-

séggel megkörnyékeztetett, nagy fájdal-

mak fogtak meg engemet, úgymint szül
asszony fájdalmai : gyötrdöm e dolog-

nak hallása miatt, megháborodtam an-

nak látása miatt

!

4. Az én szívem reszket, az iszonyúság

elrettentett engemet, a kívánatos éjsza-

kát is nékem * félelmesítette. * Job 7, 3.

5. Vessetek asztalt, vigyázzon a vi-

gyázó
;
együnk, igyunk : keljetek fel Fe-

jedelmek, ragadjatok * paizst

!

* Dán. 5, 2-4. 30. 31.

6. Mert ezt mondá nékem az Úr:

Eredj el, állass rállót, a mit lát, mond-
ja meg.

7. Mikor annakokáért látott volna sze-

kereket, feles lovagokat, szamaraknak

szekereit, tevéknek szekereit; és nagy
figyelmetességgel vigyázna azokra

:

8. Kiálta mint az oroszlán : Uram, az

én rálló helyemben állok szüntelen nap-

estig, egész éjszaka is szorgalmatos va-

gyok az én vigyázásomban.

9. És ímé Ímhol jnek embereknek sze-

kerei, és két lovagok ; és szóla az rálló^

mondván : elesett, * elesett Babilon, és

minden faragott isteneit a földre ron-

totta az ellenség ! * Jer. 51, 8.

10. Óh én cséplésem, és én széríímnek

fija, a mit hallottam a Seregek Urától,

az Izráel Istenétl, azt jelentettem meg
néktek !

11. Dúma ellen való terhes Prófétálás

:

Seirbl kiált én hozzám; Vigyázó, mit

mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit

mondasz az éjszakáról ?

12. Monda a Vigyázó : Eljött a reg-

gel, azután az éjszaka is elj: ha kérdeni

akarjátok, kérdjétek, térjetek meg, jer-

tek el!

13. Arábia ellen való terhes jövend-
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mondás. A síír erdkön háltok Arábiá-

ban, a Dédanim ösvényin.

14. Eleikbe menvén, vigyenek vizeket

a szomjuhozónak, a Téma földnek la-

kosai vigyenek kenyeret a bujdosónak;

15. Mert az ellenség fegyvere eltt

futottak el, a mezítelen éles szablya eltt,

a meghúzott kézív eltt, és a veszedel-

mes harcz eltt.

16. Mert azt mondánékem az Úr: Egy
esztend elmúlván, melly hasonlatos

lészen a béresnek esztendejéhez, Arábiá-

nak minden dicssége elvesz,

17. És az Arábiabelieknek ers fijai-

nak kézívbl lövöldöz számok megke-
vesedik : mert az Ür az Izráelnek Istene

szólott

!

22. RÉSZ.

Jövendölés Jérusálem és Sóbiia ellen.

A látásnak völgye ellen való jövend-
mondás ! Mi lelt most tégedet, hogy
mindenestl a te házad tetejére men-
tél fel?

2. Holott ez eltt nagy zengéssel, csat-

togással teljes város, és víg város voltál ?

és a te megöletetteid nem fegyverrel

ölettek meg, sem pedig nem a harczon
hullottak el

:

3. Hogy a te Hadnagyid mindnyájan
elszaladtak a kézív eltt, megkötöztet-
tek mindenek, valakik te benned talál-

tattak, egyetembe megkötöztettek azok
is, kik messzünnen futottak volt oda.

4. Annakokáért mondom: Hagyjatok
békét nékem, hadd * kesergessem ma-
gamat sírással ; ne erltessetek engemet,
hogy megvigasztaljatok az én népem
leányának romlása fell ; * Jer. 4, 19-22.

5. Mert nyomorgatásnak, rontásnak és

szorongatásnak napja ez, az Úrtól, a
Seregeknek Urától, a látásnak völgyében,
a kfal romlásának, és a hegyek között
való kiáltásnak napja

!

6. Az Elamiták *felveszik az tegzeket

emberek szekereivel lovagokkal egyhe,

és Kír elveszi az 6 paizsát ; * rész 21. 2.

7. Es a te választott drága völgyeid

bételnek szekerekkel, és a lovagok a

kapu eleibe szállnak táborba.

8. És minekutánna elveszi Júdának
minden ersségét, jóllehet tekintesz ak-
kor a Libánus erdejébl építtetett fegy-

veres tárházra.

9. És megtekintitek, hogy a Dávid vá-

rosán sok repedések vágynak, és az alsó

halastónak vizeit megszaporítjátok;

10. És a Jérusálem házait megszám-
lálván, némelly házakat elrontotok a

kfalnak építésére

:

11. Annakfelette árkot csináltok a két

kfal között a régi halastó vizeinek

:

De nem tekintetek annak fundálójára, és

annak formálójára nem néztek jó idején
;

12. Mert mikor az Úr a Seregeknek

Ura hívna titeket, akkor az idben, sí-

rásra, jajgatásra, magatok megkopaszt-

tására, és gyászruhában való öltözésre

:

13. ímé öröm és vígasság vala, ökröknek

levágása juhoknak megölése, húsétel,

borital, kik ezt mondják vala : Együnk
és * igyunk, mert holnap meghalunk

!

* rész 56, 12. Amós 6, 1. |—7.

14. És ez a Seregek Urának füleibe

ment ; hátoi^ ha megbocsáttatik néktek

ez a hamisság, míg meghaltok : Ezt

mondja a Seregeknek Ura !

15. Ezt mondá az Úr a Seregeknek

Ura : Eredj el, menj bé e kincstartóhoz,

Sóbnához, ki a Király házának gondvi-

selje, és ezt mondjad néki:

16. Micsodád vagyon néked itt? és

kicsoda néked itt nemzetséged f hogy te

koporsót vágattál itt magadnak, mint a

ki magas helyen építteti koporsóját,

vagy a ki ksziklából vágat magának
hajlékot ?

17. Imé az Úr elköltöztet téged nagy

nevezetes költözéssel, és megruházván,

megruház tégedet.

18. Hempelygetvén elhempelyget té-

ged mintegy tekét messze íöldre: ott

halsz meg, és ott sznnek meg a te

dicsségednek folyásai, te, ki a te Urad
házának gyalázatja vagy!

19. Kivetlek téged a te állapotodból,

és a te helyedbl kiütlek tégedet.

20. És lészen az napon, szólítom az én

szolgámat * Eliákimot Hilkijásnak fiját,

* 2 Kir. 18, 18. 26. 37.

21. És felöltöztetvén tet a te öltöze-

tedbe, és öveddel megersítvén tet, a

te uraságodat az kezébe adom, hogy
attyok gyanánt legyen a Jérusálem la-

kosinak és a Júda házának.

22. És az vállára vetem a Dávid
házának kulcsát, és mikor * valamit

megnyit, senki bé nem zárja; és mikor
bézár valamit, senki meg nem nyitja.

* vers 24. Jel. 3, 7.

45
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23. És felfüggesztem ötet mintegy sze-

get ers helyre, és lészen tisztességére a

Király^ székinek, és az attya házának

!

24. És Ö reá függesztik az attya há-

zának minden dicsségét, a fiak és

unokák csak a legkissebb házi eszközt

is, mind az ivópoharakat, mind a vígas-

ságtev minden szerszámokat.

25. Az napon, * azt mondja a Seregek-

nek Ura, elvétetik az a f szeg, melly

ers helyre függe^ztetett vala, és elvá-

gatván leesik, és^ a reá rakott tereh is

leesik: mert az Úr mondotta

!

* vers 6. 7.2. Krn. 33, 11. 34, 17—20.t vers 20. 23.

23. EÉSZ.

Jövendölés a Tírusbeliekröl.

Tírus * város ellen való terhes jövend-
mondás : Jajgassatok Társisnak f ha-

jói: mert elrontatott Tirus annyira,

hogy egy ház is ne legyen benne, és

semmi menetel ne legyen oda Kittim

földébl, minekutánna e romlás nékik

tudtokra lészen. * Jer. 47, 4. t Ezek. 27, 12.

2. Hallgassatok ti szigetekben lako-

zók, te Sídonnak kalmára, kik a tengeren

általeveztetek, kik tégedet becsültek

vala.

3. A Nílus mellett termett vetemény

a sok vizekben vagyon^ az élése a fo-

lyóvíznek áradása ; és volt sok nemzet-

ségnek váltó helye.

4. Szégyeneijed meg magadat Sídon

városa : mert azt mondja a tenger, és

a tenger erssége mondván : Nem
voltam nehézkes, nem szültem, nem
neveltem ifjakat, és nem tartottam fel

szüzeket.

5. Mihelyt a hír Egyiptomba jut,

bánkódni fognak e híren, mint a Tírus-

beliek.

6. Menjetek által a nagy tengeren,

jajgassatok szigetnek lakosai

!

7. Ez é a ti örvendez várostok, melly

sok idtl fogva kérkedik régiségével ?

De az lábai viszik tet messze földre

bujdosni.

8. Kicsoda végezte ezt ama * koronás

Tírus fell, kinek kereskedi Eejedelmek,

és kalmárai e földnek Tiszteletesei ?
* 1 Kir. 5, 1. Ezek. 27, 4-11.

9. A Seregeknek Ura végezte ezt : hogy
meggyalázná minden dicsekedknek ke-

vélységeket, hogy gyalázatosokká tenné

azokat, kik e földön Tiszteletesek.

10. Szaladj ki hamar a te földedbl

mint a folyóvíz, Társisnak ^leányához,

nem Uszen többé erssége Tirusnak.

1\. Az Isten az kezét kiterjesztette a

tenger ellen, megrettentette az országo-

kat. Az Úr adott parancsolatot Kánaán
fell, hogy elvesztené az ersségeit,

12. Ezt mondván: Nem örülsz többé

te megszeplsíttetett szííz Sídonnak

leánya : Kelj fel, menj el * Kittimbe ; de

ott is nem lészen nyugodalmad néked.
* 4 Móz. 24, 24.

13. Imé a Káldeusok földe nem volt

elször kiváltképen való nép; Assúr fun-

dálta azt a pusztának lakosiból, építe-

nek várakat, emelének palotákat : elron-

ták az Assúr birodalmát.

14. Jajgassatok * Társisnak hajói : mert
elpusztíttatott a ti ersségtek. * Jón. i, 3.

15. És lészen az idben, minekutánna
Tírus városa hetven esztendeig * feledé-

kenységben lészen, egy Király életének

esztendei szerint, a hetven esztend el-

múlván, a tisztátalan személynek ter-

mészeti szerint énekel Tírus. * Ezék. 26, 3. 4.

16. Végy hegedt kezedbe, kerüld a

várost te elfelejtetett tisztátalan paráz-

na: énekelj ersen, hosszan énekelj, hogy
megemlékezzenek rólad

!

17. És a hetven esztend utánmeglá-i

fogatja az r Tírust ; de az ismét az

kereskedésére tér és paráználkodik e

földnek minden országival,me%e^
nak a föld színén

:

18. Végezetre az kereskedése és

árúja az Úrnak szenteltetett lészen : el

nem rejtik, sem el nem titkolják: hanem
az kereskedések azoké lészen, kik az

Úr eltt lakoznak, hogy eleget egyenek

és jól megruháztassanak.

24. RÉSZ.

Zsidóság pusztulása : vigasztaltatása.

Imé az Úr megüresíti a földet és meg-
pusztítja azt, és elfordítván annak szí-

nét, elszéleszti annak lakóit is.

2. És egy lészen állapotja a községnek

és * a Papnak, a szolgának és az urának,

a szolgálóleánynak és az asszonyának,^

a vevnek és az adónak, a kölcsönadó-,

nak és a kölcsönvevnek, a ki uzsorára^

vészen, és a ki uzsorára ád. * hós. 4, 9.

3. Mindenestl megüresíttetik a föld,

és elpusztíttatik : mert az Úr szólotta e

beszédet!
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4. Sír, megromol a föld, megertlenül,

elromol a föld kereksége, megerötlenül-

nek a föld népének nagyjai.

5. A föld álnokul cselekeszik az o la-

kóéiért: mert megszegték a törvénye-

ket, elváltoztatták az Isten rendelését,

az örökké állandó szövetséget felbon-

tották !

6. Annakokáért az * átok megemészti

a földet és elpusztíttatnak a földön

lakozók : ezért égnek meg a földnek la-

kosai, és kevés ember marad.
* 5 Móz. 28, 15—68.

7. Elpusztíttatik a bor, elpusztíttatnak

a szlÖtövek, fohászkodnak minden víg

szivek.

8. Megsznik a dobolásnak * vígassága,

a vigadóknak zajgások megsznik, a

hegedlésnek vígassága is megsznik!
* Jer. 7, 25. 34.

9. Nem isszák a bort énekléssel, keseríí

lészen a részegit ital annak , a ki

issza.

10. Az álnokságnak városa elrontatik;

minden házak bézárlatnak, hogy senki

ne mehessen bé azokba.

11. Panaszolkodás Uszen az utczákon

a bor fell, minden vigasság meghomá-
lyosodik, elköltözik a földnek öröme.

12. Marad a városban csak pusztaság,

és a kapu pusztaság miatt leromol.

13. Minekutánna igy lészen e földön e

népek között az Isten ítélete^ kik hason-

latosok lésznek a megrázott olajfának

gyümölcséhez, és hasonlatosok lésznek

a szürettl maradott szlgerézdekhez

:

14. Azok felemelvén szavokat, énekel-

nek az Úrnak nagyságáért , felszóval

szólnak mind a tengertl fogva.

15. Annakokáért a völgyekben dicsér-

jétek az Urat, az Úrnak az Izráel Iste-

nének nevét a tenger szigeteiben.

16. A földnek utolsó részétl fogva

hallottuk, hogy az igazaknak ékességek

volt a háláadó éneklés. Immár pedig ezt

mondod : Megösztövéredtem, megösztö-

véredtem ! Jaj nékem ; a hitetlenek hi-

tetlenül cselekesznek, és hitetlenséggel

hitetlenül cselekesznek

!

17. A rettegés, a verem, a háló * kö-

zel vágynak te hozzád, óh földnek la-

'kosa! * Jer. 48, 43. 44.

18. Mert lészen ez, hogy a futó mi-

nekutánna hallja a félelmet, a verembe

esik, * és a ki a verembl megszabadul,

a trben megfogatik : mert az egek-

nek csatornái megnyittatnak, és e föld-

nek fundamentomai megrendülnek.
* Sir. 3. 47.

19. Mindenestl megromol a föld, min-

denestl megpusztul a föld, mindenestl
meghanyatlik a föld

:

20. Megtántorodik mindenestl a föld

mint a részeg, eltávozik helyérl, mint

a sátor, és minekutánna reá nehezedik

az gonoszsága, ugy esik el, hogy többé

fel nem kél

!

21. Ez is lészen az idben: megláto-

gatja az r minden magasságosnak se-

regét, mind a magasságossal egybe, és

e földnek minden Királyit, az ö földök-

kel egybe.

22. És egybegyjtetnek megkötöztet-

vén a verembe, és bérekesztetnek a

tömlöczbe, és sok napok után megláto-

gattatnak.

23. És megszégyenííl a hold, megpirul

a * nap, mikor uralkodándik a Seregek-

nek Ura Sionnak és Jérusálemnek he-

gyén és az Vénei eltt dicsséges lé-

szen, kik azt mondják: *ré6zi3,io. jóei2,3i.

25. EÉSZ.

Hálaadó ének. Hivek szabadulása.

Uram, én Istenem vagy te, felmagasz-

tallak tégedet, a te nevedet hirdetem

:

mert csuda dolgokat cselekedtél, a te

régtl fogva való tanácsid ersek, állha-

tatosok

;

2. Mert a városból nagy rakás követ

tettél, az ers városból omlást, a várost

tetted idegenek palotájává, hogy város ne

legyen^, és soha örökké meg nem épül

!

3. Annakokáért az ers népek dicsí-

tenek tégedet, a hatalmas pogányok
városai félnek téged

;

4. Mert voltál ersség az ertlennek,

ersség a szkölködnek az nyomoru-
ságában, oltalom a szélvész ellen, árnyék

a hévség ellen, mikor a kegyetleneknek

indulatjok hasonlatos volna a kfal rontó

árvízhez.

5. Mint a nagy hévséget a szárazság-

nak idején, te lecsendesíted az idege-

neknek háborgásokat, mint a hévséget

sr felleggel; a képen a kegyetlenek

kegyetlenségét megzabolázod.

6. És a Seregeknek Ura szerez minden
népeknek e hegyen lakodalmat kövér

állatokból, megtisztult borból, meghiz-

45*
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lalt állatokból
,
seprejétol megtisztult

borból.

7. És elvészi e hegyen a borítéknak

ábrázatját, melly mind en népeket bébo-

ritott, és a fedelet, mellyel minden né-

pek béfedeztettek.

8. Elveszti * e halált mind örökké, és

eltörli az Úr Isten a könyhullatást min-
den orczákról, és az népének gyalázat-

ját elveszi mind az egész földön : mert

az Úr szólott !
* l Kor. 14, 54. 55.

9. És ezt mondja a nép akkor : Imé ez

a mi Istenünk, vártuk tet, és megtart

minket : ez az Úr, a kit vártunk ; örül-

jünk és örvendezzünk az o szabadítá-

sában
;

10. Mert nyugoszik az Úrnak keze e

hegyen, és megcsépeltetik * Moáb az

helyében, mint a polyva megcsépeltetik

a ganéjozásra. * rész i6, 6-12.

11. És kiterjeszti kezeit köztök, mi-

képeo az uszó ember kiterjeszti kezeit

az úszásra, és megalázza az kevélysé-

gét, kezeinek ersségével.

12. És a te magas kfalaidnak erssé-

gét lerontja, megalázza, elveti a földre

a porba

!

26. RÉSZ. '

Háláadd éneke az Isten népének.

A napon éneklik ez éneket Júdának
tartományában ; Ers* városunk vagyon

nékünk ; az ö szabadítását adta kfal és

bástya gyanánt az Isten ! * zsoit. 46, 2.

2. Nyissátok fel a kapukat, hogy
menjen bé az igaz * nép, az igazságnak

megrizje ! * rész 4, 2. zsoit. iis, 19. 20.

3. Elvégezett gondolat, hogy megtart-

sad a békességet azoknak, kik te benned
biznak.

4. Bízzatok az Úrban mind örökké

:

mert az Úrban, az Úrban vagyon az

örökké megmaradandó ersség

;

5. Mert a magasságban lakozókat meg-
alázza^ a magas várost leveti, a földhöz

veri azt, letaszítja azt a porig.

6. Hogy megtapodja azt a láb, a sze-

génynek lábai, a szkölködknek talpaik.

7. Az igaznak ösvénye egyenes, és az

igaznak útát igaz mértékkel mérsékld.

8. Még a te itéletidnek útában is,Uram,

téged várunk, a te nevedet, és emléke-

zetedet kívánja a mi lelkünk

!

9. Az én szivemben kívánlak tégedet

éjszaka, az én lelkemmel is, melly én

bennem vagyon^ te hozzád sietek : mert

mikor a te ítéletid vágynak e földön, az

igazságot megtanulják a földnek lakosai.

10. Ha kegyelmességet cselekeszik is

a gonosszal
;
ugyan nem tanulja meg

az igazságot, az igazaknak földökön ha-

misságot^ cselekeszik : és nem gondolja

meg az Úrnak méltóságát.

11. Uram, m^A;or ate kezed felmagasz-

taltatik, nem veszik eszekbe a gonoszok

!

meglátják végre az szégyenekkel a te

népedhez való szerelmedet ; st a tz is

megemészti a te ellenségidet.

12. Te adsz,Uram, nékünk állandó bé-

kességet : mert minden dolgainkat is

.

megcselekedted nékünk. ^

13. Uram, mi Istenünk, parancsolnak

vala nékünk urak te kívüled is : de csak

te általad vagyon, hogy a te nevedrl

megemlékezünk.

14. Ezek minekutánna meghalnak fel

nem élednek, megholtak, nem emelked-

nek fel : Annakokáért meglátogatván

elveszted ket, és minden emlékezeteket

eltörlöd.

15. Keggelmesen cselekedél e néppel

\}Yd.m, kegyelmesen cselekedvén e néppel

megdicsittetel a néppel mondom, mely-

lyet messze földre * elvetettél vala.

* 2 Krón. 36, 17. 18.

16. Uram, az ö nyomoruságoítban meg-

látogattak téged, alázatosan könyörgöt-

tek néked, mikor a te ostorod rajtok

volna.

17. Mint a nehézkes asszony, mikor

elközelget a szülésnek ideje, fájdalmat

szenved, kiált az fájdalmiban: ugy

voltunk te eltted Uram.

18. Nehézkesek voltunk, fájdalmat

szenvedtünk mintha szelet szültünk vol-

na : mert szabadulása a földnek nem
ln, és a földnek kegyetlen lakosai nem
hullának el.

19. Megelevenednek a te * hallottaid, az

én testemmel egyhe feltámadnak : mert

te ezt mondod: Serkenjetek fel, és éne-

keljetek, kik lakoztok a porban ; és a te

harmatod ollyan mint a füveknek har-

matja, minekutánna az istentelen ke-

gyetleneket a földhöz vered.
* Zsolt. 88, 6. 7. 141, 7-10. Ezék. 37, 12. Hds. 6, 2.

20. Eredj el azért én népem, menj bé

a te ágyasházadba, és zárd bé a te ajtó-

dat te utánnad : rejtsd el magadat egy

kevéssé, egy szempillantásig, míg az én

' haragom elmúlik.

1
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21. Mert imé azÜrkij az helyébl,

hogy megbüntesse e föld lakosinak ál-

nokságokat, és megjelenti a föld az

véreit, és az ö megölettetit többé el

nem fedezi.

27. RÉSZ.

.Jérusálem veszedelme ; a Babilniai fogság.

I Az napon meglátogatja az Úr az ke-

f mény, nagy és ers fegyverével a ke-

gyetlen hosszú * Léviatán kigyót, és a

tekerg Léviatán kigyót : és megöli a

tengerben való nagy sárkányt.

2. Az napon a veresboru f szlrl
éneket mondotok. * Ezek. 29,3. 51,9. zsoit.80,9.

3. Én Úr, megrizem azt, minden szem-

pillantásban * öntözöm azt: hogy valaki

meg ne látogassa azt, éjjel és nappal

megrizem azt. * r^sz 5, 1. 5-7.

4. Nincsen nékem haragom : jóllehet

ha a tövissel, és galagonyával valaki

szembe bocsát viadalra , azokat mind

meggyújtanám.

5. Avagy megfoghatja é valaki az én

ermet, hogy velem békességet szerez-

zen, és velem megbékéljen ?

G. Elj az id, mikor Jákób * meggyö-
kerezik, megvirágozik és gyümölcsöt

, tereni az Izráel és bétöltik e földet gyü-
' mölcscsel. * ré?z u, 1-5.

7. Avagy a mint * megverte Isten az

népének verjét, ugy verte é Jákóhot?

Vagy a mint megölettek az népe el-

lenséginek megölettél, ugy ölettetett é

• meg ? * rész 13, 19, 20.

8. Mérték szerint Ítéled a Jdkóh cse-

, metélt még akkor is, * mikor a kemény
V szárasztó napkeleti széllel reájok fú.

* Jer. 80, 11.

9. Azokáért illyen módon megtisztitta-

tik a Jákób hamissága, és ez lészen

minden haszna az rabságának, hogy

elvegye az bnét, mikor ollyanná te-

jéndi az oltárának minden köveit, mint

a mésznek megrontatott kövei, és mikor

helyén nem maradnak a berkek és a

bálványok

:

10. Mindazáltal az 0 ers városa puszta

lészen, mintegy elhagyatott akol, és mint-

egy lakó nélkül való kietlen puszta : ott

legeltetik a borjú és ott delel, és meg-
emészti annak ágait.

11. Minekutánna megszáradnak az

ágai, megromolnak : az asszonyok elj-

vén megégetik azokat: mert értelem

27. 28. . 709

nélkül való nép ez, annakokáért nem
könyörül rajta, a ki azt csinálta, és a ki

formálta^ semmit nem kedvez néki.

* Jer. 29, 10.

12. És lészen az idben, hogy az Úr
cséplést tegyen az Eufrátes folyóvíznek

folyásától fogva, mind az Égyiptom fo-

lyóvizéig, hogy egybe gyjtessetek ti

Izráel fijai ! * Jer. 3, u.

13. Es lészen az napon, hogy minek-

utánna megfuvalják a nagy kürtöt, el-

jöjjenek a kik elvesztek vala * Assiriának

földén, és a kik Égyiptom f földébe ki-

zettek vala, hogy meghajtsák magokat
az Ürnak a Jérusálem szent hegyén.

* 2 Kir. 17, 6. f Jer. 43, 7.

28. RÉSZ.

Jövendölés Izráel és Juda elleu.

Jaj a kevélység * koronájának, az Ef-

raim részeginek és az dicsséges ékes-

ségének elhulló virágának, a kövér völgy

Fejedelminek, kik a bor miatt tántor-

ganak ? * hós. 5, 5.

2. Imé egy ers és hatalmas j^o azúr-
tól, hasonlatos a sürü keshöz, a ve-

szedelmes forgószélhez, az ers kiáradott

vizeknek áradásához, ki mindeneket a

földhöz ver csak egy kezével.

3. Lábbal tapodtatnak meg a kevély-

ség koronája és az Efraim részegesei.

4. És ugy lészen dolga az dicsséges

ékességének elhulló virágának, melly

vagyon a kövér völgynek tetején, mint

az idején megért gyümölcsnek, az szi
gyümölcs eltt, mellyet mihelyt valaki

meglát, mihelyt kezébe veszi, azonnal

elnyeli

!

5. Az napon a Seregeknek Ura lészen

ékes koronája és szép koszorúja az

maradék népének.

6. És Ítéletnek lelke annak, ki az Ítél-

székben ül, és ersség azoknak, kik az

ellenséget mind az kapujokig vágják.

7. De ezek is a bor miatt tévelygettek^

és a részegít ital miatt tévelygettek

:

mind a Pap, mind a Próféta tévelyget-

tek a részegít ital miatt, a borba me-
rültek

,
tévelygettek a részegségben,

tévelygettek a látásban, megütköztek az

Ítéletben

;

8. Mert minden asztalok annyira meg-
töltk okádással és undoksággal, hogy

semmi üres hely nincsen azoktól.

9. Kit taníthatna a Tanitó tudományra,



710 ÉSAIÁS 28. 29.

és kivel értethetné meg azt, a mit hal-

lott ? azokkal é, kiket a téjtl elszakasz-

tottak, és a csecstl elválasztottak ?

10. Mert egy parancsolat után másra,

más után harmadra, egyik tanitás után

másra, más után harmadra, egyszer is

kevéssé, másszor is kevéssé kell tet ta-

nítani ;

11. Mivelhogy idegen szóval, * és ide-

gen nyelvvel szólt Isten e népnek.
* 1 Kor. 14, 21.

12. Mert megmondotta nékik: Ez a

nyugalom, a megfáradtat nyugassátok

meg ! ez a nyugalom ; és nem akarák

hallani

!

18. Lészen azért az r beszéde nékik,

egyik parancsolat után másik , másik

után harmadik, egyik tanács után másik,

másik után harmadik, egyszer is kevés,

másszor is kevés. Annakokáért elmen-

nek és hátra esnek
,
megromlanak és

meghálóltatván megfogatnak.

14. Annakokáért halljátok az Úr be-

szédét, ti csúfoló férjfiak, ti, kik a Jéru-

sálem népén uralkodtok

!

15. Mivelhogy azt mondjátok: A ha-

lállal frigyet tettünk : és a koporsóval

kötést kötöttünk : az eláradott ostor mi-

kor általmegyen, mi hozzánk nem érke-

zik; mert a hazugságot választottuk

oltalomul magunknak, és a hazugság

alatt rejtezünk el

;

16. Azokáért azt mondja az Úr Isten:

Imé én vetek Sionba * követ, próbakö-

vet, drágalátos szegeletkövet, ers fun-

damentomkövet a ki hiszen, nem siet

az ! * Zsolt. 118, 22. Máté 21, 42.

17. És az Ítéletet mértékre vonszom,

és az igazságot mértékre, és a kes el-

söpri a hazugságban való reménységet,

és az árvizek * elborítják a ti oltalma-

tokat. * rész 8, 7.

18. Akkor eltöröltetik a halállal való

szövetségtek, és a koporsóval való fri-

gyetek nem marad meg, és az országon

eláradott ostor eltapod titeket

!

19. Mihelyt általmenénd, elragad tite-

ket, általmegyen pedig nappal és éjjel

minden napon, annyira hogy csak a fé-

lelem is megértesse az Istennek hallott

beszédét.

20. Mert rövidebb lészen az ágy, hogy
nem mint abban elnyújtózhatnék valaki,

de kisebb lészen a lepel, hogynem mint

azzal belepelhetné magát.

21. Mert miképen a Perázim * hegyén
felkél az r, és mint a Gibeon f völ-

gyében megharagszik, hogy az dolgát

tegye, az idegen dolgát
; hogy az

cselekedetit cselekedje, az idegen cse-

lekedetit.* 2 Sám. 5, 20. f Jós. 10, 12. 1 Krón. 14, 16.

22. Most azért hagyjátok el a csúfolást,

hogy meg ne keményíttessenek a ti kö-

teleitek; mert elvégezett * megemésztést

hallottam az Úrtól a Seregeknek Urától,

mind az egész föld ellen.

23. Vegyétek füleitekbe és halljátok

meg az én szómat
;
figyelmezzetek reá,

és halljátok meg az én beszédemet !

* 2 Kir. 22, 16. 17.

24. Avagy mind az egész nap szánt é

a szántóember, hogy vessen ? barázdolja

é a földet, és rontja é az földéweA;

rögeit ?

25. Nemde nem akkor veti é el a led-

neket, avagy nem akkor hinti é el a

köményt, az jó gabonáját és árpáját,

vagy tenkelyét az mezejében ? nem
akkor veti é, minekutánna a megszán-

tott földnek szinét megegyenesíti ?

26. Azután öszveköti azt a szerint, a
mint tet az Istene tanítja.

27. Mert nem vasas boronával törik

ki a ledneket, a köményt is nem sze-

kérnek kerekével tapodtatják ; mert is-

táppal verik ki a ledneket, és vesszvel

a köményt.

28. A \)má.t jóllehet csépelik; de nem
mindörökké csépelik azt, és az sze-

kerének kerekeivel nem mindörökké ta-

podtatja, sem a lónak lábaival nem örök-

ké töreti azt.

29. Ez is a SeregeknekUrától szárma-

zott , ki csudálatos az o * tanácsában,

nagyságos az cselekedetiben : *Jer. 32, 19.

29. RÉSZ,

Jérusálem romlása: Zsidót bnei.

Jaj Árielnek, Áriéinek, mondom, a vá-

rosnak, mellyhen lakozott Dávid, eszten-

drl esztendre ölettessenek innepna-

pokon az áldozatra való bárányok .*

2. Mindazáltal megszorítom Áriéit, és

lészen keserség és szomorúság, és oly-

lyan lészen a város mint Áriel

;

3. Mert köröskörül táborral * körül-

veszlek tégedet, és megkörnyékezlek

téged fából csinált tornyokkal, és ers-
ségeket állítok te ellened. *jer. 6,3-6.

4. Annyira hogy megaláztatván aföld-
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röl szólj, és a porból lészen a te súgva

való szód, és mint az ördöngös jöven-

d mondóké, ollyan lészen a földrl a

te szód, és mintha porból suttogna a te

szód.

5. Mert ollyan lészen mint a por, a te

ellenségednek soksága, és az erseknek
soksága, mint a polyva, melly elragad-

tatik a széltl^ és lészen hirtelen és

hamar.

6. A Seregeknek Urától látogattatik

meg mennydörgéssel, földindulással és

nagy zúgással, forgó és háborgó szélvész-

szel és megemészt tznek lángjával.

7. Es ollyan lészen, mint az éjjelilátás-

nak álma, minden Pogányoknak soka-

sága, mellyek hadakoznak Áriel ellen és

mindenek kik az ellen vitézkednek, a kik

ersségeket csinálnak az ellen, és meg-
szorítják azt.

8. Es ollyan lészen, mint a melly éhez
ember álmodozik és álmában eszik, és

mikor felserken, ugyan üres a hasa : és

miképen álmodozik a szomjúhozó , ki

álmában iszik, felserken, és ímé ugyan
szomjú, és kivánja az italt; ugy lészen

mind azoknak a Pogányoknak sokaságok,
a mellyek vitézkednek a Sión hegye
ellen.

9. Mulassatok, és gondolkodjatok errl:

Megvakultak, és megvakítanak egyebeket

is, megrészegedtek, de nem a bortól

:

tántorganak, de nem a részegít italtól

;

10. Hanem beborított az Úr titeket

álomnak * lelkével és bézárta a ti sze-

meiteket, a Prófétákkal egybe, a ti bölcs

Fejedelmiteknek szemeit is béfedezte.

* Róm. 1], 8.

11. Annakokáért mind ezeknek látása

hasonlatos lészen néktek a bépecsétel-

tetett levélnek beszédihez, mellyet ha
adnak az Írástudónak, mondván : Olvasd
el, kérlek, ezt ! azt mondja : Nem olvas-

hatom ; mert bépecsételtetett

!

12. Ha pedig adják a levelet annak,
a ki nem tud irást, mondván : Olvasd
el, kérlek, ezt ! azt feleli : Nem tudok
irást

;

13. Mert ezt mondá az Úr: Mivelhogy
e nép én hozzám közelget * szájával, és

az ajakaikkal tiszteltek engemet ; az

szivek pedig távol f vagyon tlem ; és

a melly tisztelettel tiszteltek engemet,
emberek parancsolatjából tanulták azt:

* Máté 15, 8. t Zsolt. 78, 34—36.
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14. Annakokáért imé én csuda dolgokat

cselekeszem e néppel, csuda dolgokat,

mondom^ és az bölcseinek * bölcsesé-

gek elvesz, és az értelmeseinek értel-

mek elrejti magát.
* Abdiás vers 8. 1 Kor. 1, 19.

15. Jaj azoknak, kik az Úrtól mélysé-
gesen * elrejtik az tanácsokat, és az

cselekedeteik setétségben vágynak és

azt mondják ; Kicsoda f lát minket, és

kicsoda vészen minket eszébe ?

* 1 Kor. 4, 5. f Zsolt. 10, 11—13.

16. A mit elmétekben forgattok, bizony
ollyan lészen, mint a fazékasnak sárja !

avagy monda é a csinálmány az csi-

nálójáról : Nem csinált engemet : és

mondja é az alkotmány az alkotójá-

ról : Nem tudja * mit alkot! * rész 45, 6.

17. Nemde nem egy kicsiny, egy kevés

idö vagyon é * hátra ; és a Libánus hegy
Kármellé változik, és a Kármel ollyan-

nak tartatik mint az erd ?

* rész 2, 13. 14, 8.

18. És meghallják az napon, a kik

most * siketek, a könyvnek beszédit, és

a homályosságból s a sötétségbl a va-

koknak szemeik látnak.

* vers 9. 10. f vers 24. Zsolt. 78, 34—36.

19. És a szelídek az Úrban örülnek és

az emberek között a szkölködk vigad-

nak az Izráelnek Szentében

!

20. Mivelhogy semmivé lett a kegyet-

len, és megemésztetett a csúfoló, és ki-

vágattak,valakik szorgalmatosok voltak

a hamisságban.

21. A kik bnössé teszik vala az embert
beszédért, és hálót vetnek vala annak,

a ki ket a kapuban * megfeddi vala,

és az igazat elfordítják vala hamisság-
gal : * Ámós 5, 10.

22. Azért azt mondja az Úr a Jákób
házának, a ki megszabadította Ábrahá-
mot : Nem szégyenül meg * immár Já-
kób, és nem hervad meg immár az

orczája. * rész 4, 2—5. 10, 20. 21.

23. Hanem inkább mikor látja az

íijait, az én kezeimnek munkáját közte,

hogy az én nevemet * szentelik ; a Já-
kóbnak Szentét ök is szentelik, és az

Izráelnek Istenét f félik.

* Zsolt. 8, 5. 6. t Zsolt. 102, 16.

24. És a kik lélekben tévelygenek va-
la, megtudják az értelmet, és a kik zú-
golódnak mía,* megtanulják a törvényt.

* vers 18..
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30. RÉSZ.

Jerusalem veszedelme. Babilóniai fogság. Assiriaiak le-

vágatása Jérusálem alatt.

Jaj az engedetlen Fiaknak, azt mondja

az Úr, kik tanácsot tartanak nálam

nélkül, és oltalmat keresnek magoknak
az én lelkem nélkül, hogy az ö bnöket
megneveljék.

2. Kik Egyiptomba törekednek menni,

holott az én számtól tanácsot nem kér-

dettek, hogy a Fáraó * ersségével er-
sítsék meg magokat, és az Égyiptom

árnyéka alá vonják magokat ; * Jer. 37, 7.

3. Mert lészen néktek a Fáraó * ereje

szégyenetekre, és az Égyiptom árnyé-

kában való reménységtek gyalázato-

tokl'a. * Ezék. 29, 6. 7.

4. Mivelhogy voltak az * Fejedelmei

Zoán varosban, és az követei Hánes

varosig mentek. * rész 19, 11. 4 móz. 13, 23.

5. Mindnyájan megszégyenülnek a nép

miatt, melly nékik nem használ, sem
segítségre, sem valami haszonra ; ha-

nem szégyenekre és * gyalázatjokra U-

SZen. * Jer. 2, 36.

6. A déli oktalan állatok ellen való

terhes jövendmondás : A nyomoriiság-

nak és szorongatásnak földében hím és

nstény oroszlán kijnek onnét, bazilis-

kus és tüzes szárnyas kigyó, azok ellen

a kik viszik az gazdagságokat szama-

rak hátán, és tevéknek hátokon az

kincseket a népnek, melly * nem hasz-

nál. * 2 Krón. 28, 21.

7. Mert az Égyiptombeliek hijába és

haszontalan igyekeznek * megsegíteni

;

azért kiáltom ezt ennek : a ti ersség-

tek t ebben vagyon, ha csendességben

léSZtek !
* Ezek. 29, 8. 9. f Jer. 37, 7—10.

8. Most annakokáért eredj el, ird táb-

lára ezt nálok, és ird bé könyvbe is

azt, hogy legyen az utolsó idben, és

mind örökké bizonyságul

:

9. Mert engedetlen nép ez, hazug ^ fiak,

olly fiak kik nem akarják hallani az Úr
törvényét. * rész i, 4.

10. Kik azt mondják a Látóknak: Ne
lássatok !

* és a Bölcseknek : Ne lássa-

tok nékünk igazakat ; hanem szóljatok

nékünk hízelked f beszédeket, lássatok

CSUfoláSOkat !
* Ámds ^, 12. t Mik. 2, 11.

11. Távozzatok el az útról, térjetek el

az ösvényrl
,
sznjék meg tlünk az

Izráelnek Szenté

!

12. Azért azt mondja az Izráelnek

Szenté : Mivelhogy megutáljátok e be-

szédet, és biztok álnokságban, és ha-

misságban és ahoz támaszkodtok

:

13. Azért lészen néktek a hamisság

hasonlatos a leesend kfalnak hasadá-

sához, vagy a magas kidüllyedet kfal-

hoz, mellynek leomlása hirtelen, * egy

szempillantásban lészen. * rész 29, 4. 5.

14. Mellynek romlása hasonlatos lé-

szen a fazekasok edényének romlásához,

melly minden kimélés nélkül eltöretik,

annyira hogy annak cserepei között nem
találtatik olly cserép, mellyben szenet

vihetnének a tüzbl, vagy vizet meríte-

nének a kútból
; ^

*Jer. 19,1.10.11.

15. Mert igy szól az Úr Isten, az Izrá-

elnek Szenté : Nyugodalomban és csen-

dességben * maradhattok meg: csen-

dességben, és reménységben lészen a ti

ersségtek : de nem akarátok. * vers 7.

16. Hanem azt mondátok: Semmiké-
pen nem akarjuk, hanem lóra ülvén fu-

tunk ; azért futtok : és gyors állatokon

nyargalunk, azért gyorsak lésznek azok,

a kik titeket kergetnek.

17. Ezer ember futamodik el egynek

megriasztása* eltt, ötnek riasztása eltt

mindnyájan elfutamodtok, mígnem ugy

maradtok, mint a hajónak árboczfája a

hegynek tetején, és hasonlatosok lésztek

a halrnon való zászlóhoz ! *3M(5z. 26, 8.36.39.

18. És annakokáért yir* titeket az Úr,

hogy könyörüljön rajtatok, és azért ma-
gasztalja fel magát, hogy megkegyel-

mezzen néktek ; mert Ítéletnek Istene

az Úr : Boldogok mind azok, a kik vár-

ják tet ? * Péld. 16,20.

19. Mert a nép Sionban lakozik, ésJé-

rusálemben, azután nem sírsz
;
könyörül-

vén könyörül rajtad a te kiáltásodnak

szavára, mihelyt hallandja azt, megfelel

néked.^

20. És jóllehet az Úr keserségnek ke-

nyerét adja néktek, és nyomorúságnak

vizét ; de nem távozik el többé tled a

te Tanítód és szemeid látják a te Ta-

nítódat.

21. És a te füleid hallják az utánnad

kiáltónak szavát, ki ezt mondja: Ez

amaz út, ezen járjatok, mikor vagy jobb

kézre vagy balkézre elhajoltok

;

22. És megfertztetitek a ti ezüstötök-

bl csinált bálványoknak szépségét, és

aranyatokból öntött bálványoknak ölt'
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zetit ; eltávoztatod azokat mint a havi-

kórságosnak tisztátalanságát, és azt

mondod annak : Eredj * dolgodra innét

!

*rész 31, 7.

23. És ád akkor * az Isten est a te

magodra, mellyel a földet bevetetted,

annyira hogy a kenyér, a földnek ter-

mése bséges és kövér legyen ; a te bar-

maid is széles mezn legeltetnek

:

24. A te ökreid is és szamaridnak vemhéi,

mellyek a földet szántják^ tiszta abrakot

esznek, mellyet megszórtak szórólapát-

tal és rostával. * 3 móz.26, 3. 4.

25. Es lésznek minden magas hegyen,

és minden magas halmon patakok vi-

zeknek folyásai a nagy öldöklésnek nap-

ján, mikor leesnek a tornyok.

26. Es a holdnak világossága lészen

ollyan, mint a napnak világossága; a

napnak pedig világossága hétszer na-

gyobb lészen, mint hét napnak világos-

sága, a melly napon az r béköti az

népének romlását, és annak vereségének

sebét meggyógyítja.

27. Imé az Urnák neve j nagy mesz-
szünnen, kinek orczája ég, és az terhe

nehéz, kinek ajakai bétöltek haraggal,

és az 0 nyelve, mint a megemészt tz

!

28. És az lehellése mint a megára-
dott patak melly torkig ér hogy a Po-
gányokat megrostálja, mignem semmivé
lésznek, és mint az ide s tova * hordozó

zabola a népeknek szájokban. +2Kir. 19,28.

29. Énekeltek a képen , mint az éj-

szaka, mellyen az innepnek szentelésére

készültök^ és a ti sziveteknek öröme lé-

szen^ mint annak, a ki sippal megyén,
hogy felmenjen az Úrnak hegyére az

Izráelnek ers Istenéhez !

30. És az Úr megzendíti az szavának

hatalmasságát, és az karjának alá-

szálását megmutatja az megbúsult
haragjában , és megemészt tííznek

lángjában, pusztítással, áradással és

kesvel

;

31. Mert az Úrnak beszéde által meg-
rontatik az Assiriabeli * Király, ki egye-

beket vesszvel vert. * rész 33, 1.

32. És valahová megyén, a vessz
ugyan hozzá ragasztatott lészen, mellyet

az r vet reá ; dobokkal és hegedük-
kel és az ö keze felemelésének harczá-

val hadakozik ellene.

33. Mert megkészíttetett eleitl fogva

a Tófet, a Királynak is megkészíttetett,

mélységesen és szélesen csinálta az Is-

ten azt, mellynek égése tz és sok fa,

az ürnak fuvallása gyújtja meg azt,

mintegy kénknek patakjával.

31. RÉSZ.

Égyiptomi segedelem, Assirius levágatása.

Jaj azoknak, kik Égyiptomba * mennek
segítségért, és támaszkodnak a lovak-

hoz, és reménységeket vetik a szekerek-

ben^ mivelhogy sokak ! és a lovagokban,

mivelhogy felette igen eriek : és nem
tekintettek az Izráelnek Szentére, és az

Urat nem keresték meg.
* rész 30, 2—5. Jer. 2, 18. 19.

2. De is bölcs, és hoz veszedelmet,

és az beszédit nem változtatja el ; ha-

nem a gonoszoknak házok ellen támad,

és azok ellen, kik segítségül vágynak a

hamisság cselekedinek.

3. Az Égyiptombeliek pedig emberek,

és nem * istenek, és az lovaik test, és

nem lelkek. Azért ha az Úr kiterjeszti

kezét, elromol a segit, elesik a meg-
segíttetett is, és egyetembe mind ezek

elvesznek ;
* Ezék. 28, 9.

4. Mert ezt mondá nékem az Úr: Mint
az ordító oroszlán , és a gyermekded
oroszlán az prédája mellett, mikor a

pásztorok sereggel gylnek ellene,

azoknak szavoktól meg nem retten, és

az sokaságok eltt meg nem alázza

magát : azonképen leszáll a Seregeknek

Ura, hogy hadakozzék a Sión * hegyért,

és az halmáért. * zsoit. 48, 3. 4.

5. Mint a repes * madarak, azonképen

oltalmazza a Seregeknek Ura Jérusále-

met, oltalmazván megszabaditja, és kö-

rülte járván megtartja. * & móz. 32, 11. 12.

6. Térjetek meg ahoz, kit a ti hitetlen-

ségtekkel felingerlettetek, ti Izráel íijai

!

7. Mert a napon minden ember elveti

az ezüst bálványit és arany * bálványit,

mellyeket csináltak néktek a ti kezeitek

bnre ; * rész 2, 20. 30. 22.

8. És elesik akkor az Assariai had,

fegyver miatt ; de nem ember fegyvere

miatt, és nem ember fegyvere emészti

meg azt, és a fegyver eltt elszalad, és

az erseinek szivek elolvad.

9. És a félelem miatt az várához fo-

lyamodik, és megrémülnek az Feje-

delmi a zászlótól, azt mondja az r,
kinek tüze vagyon * Sionban, és kemen-
czéje Jérusálemben !

* 2 Krón..?, 12.
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32. RÉSZ.

Krisztus országa, Zsidók pusztulása.

Imé a Király uralkodik * igaságban, és

a Fejedelmek eljárnak az Ítélettétel-

ben. * Zak. 9, 9.

2. És lészen az a férj fiú mintegy olta-

lom a szél ellen, és a zápores ellen,

megniaradásnak barlangja : mint a víz-

nek folyásai a száraz helyen , mint a

nagy kszálnak árnyéka a szomjúhozó

földön.

3. És a kiknek látni kell, azoknak sze-

meik meg nem homályosodnak, és akik-

nek hallani kell, azoknak füleik hallanak.

4. A bolondoknak is szivek figyelmetes

lészen a tudományra, és a selypeknek

nyelvek siet ékesen szólni.

5. Többé a gonosz ember nem nevez-

tetik jámbornak és a fösvény nem mon-
datik adakozónak

;

6. Hanem a gonosz mondatik gonosz-

ság szólónak, a kinek szive cselekeszik

hamisságot, ki képmutatás szerint cse-

iekeszik, és szól az r ellen tévelygést,

az éheznek lelkét megüresíti, és a

szomjuhozónak italát elveszi.

7. A fösvénynek gonosz eszközei vágy-

nak, ki gonosz tanácsot tart^ hogy az alá-

zatosokat elveszesse hamis beszédekkel,

mikor a szegény igazságot mondana is

;

8. De az adakozó tanácskozik az ada-

kozásról, és az adakozásban elmegyen.
9. Ti gazdag asszonyok keljetek fel,

halljátok meg az én beszédemet! Ti

nagy bátorságban él leányzók,vegyétek

füleitekbe az én beszédemet

!

10. Nagy sok esztendkben meghábo-
rodtok ti bátorságban élk ; mert elfo-

gyatkozik a szüret, a takarás nem lészen.

11. Eettenjetek meg, ti gazdag asszo-

nyok ? mozduljatok meg ti bátorságban

élk ! vessétek le ruháitokat, és mezite-

lenitsétek meg magatokat, és övedzétek

bé derekaitokat gyászruhával

;

12. Sírjatok a csecsért, a szép mez-
kért, a term szltövekért.

13. Az én népemnek földén tövis és

csipke nevekedik, st minden örömnek
házaiban, ez örvendez városban

;

14. Mert a nagy paloták elhagyatnak,

a városnak sokasága elpusztíttatik, a

tornyofc és bástyád barlangok lésznek

mind örökké, a vadaknak örömökre, és

a barmoknak legeltésekre :

15: Míglen kiontatik mi reánk a Lélek

onnét* felül, hogy legyen a puszta ollyan,

mint a Kármel, és Kármel ollyannak

ítéltessék; mint az erd.
* Jóel 2, 28. 29. Csel. 2, 16—18.

16. És lakozzék a pusztában ítélet, és

igazság üljön a term mezn !

17. Akkor az igazságnak cselekedete

lészen békesség, az igazságnak cseleke-

dete, mondom^ lészen csendesség és bá-

torság mind örökké
;

18. Mert lakozik az én népem békes-

ségnek * hajlékában, és bátorságos sáto-

rokban, és gazdag nyugogalmakban.
* Jer. 33, 16.

19. És mikor a kes leszáll, az erdre
megyén , és a város megöröködik a

völgyben.

20. Boldogok vagytok ti, kik minden
vizek mellett vetettetek, kik a ti ökrö-

töknek és szamaratoknak lábát oda bo-

csátottátok !

33. RÉSZ.
Az Assiriaiaknak elüzetések Jérusálem alól. Oltalma a

Krisztus Egyházának.

Jaj néked, ki kóborlasz, holott te mástól

nem kóboroltattál, ki más ellen hamisan
cselekeszel, holott te veled hamisan nem
cselekedtek. Mikor megszni fosztani

:

te is * megfosztatol ; mikor a hamis cse-

lekedetnek véget veténdesz : veled is ha-

misan cselekesznek ! * Jer. 30, 16. Hat. 2, s.

2. Uram könyörüj rajtunk : te benned
bíztunk, légy ezeknek oltalmazójok min-

den napon, és mi szabadítónk a szoron-

gatásnak idején.

3. A te Ítéleted zendülésének szava eltt

elfutnak a népek, a te dicsséged eltt

a Pogányok eloszlatnak.

4. És a ti kóborlott marhátok egybe-

gyjtetik, mint mikor a cserebogarakat

egybegyjtik, a ragadozónak ollyan nagy

gyorsaságával, miném gyorsaságok va-

gyon a sáskának.

5. Felmagasztaltatik az Úr, ki lakozik

magasságban, bétölti a Siont Ítélettel és

igazsággal.

6. És a te idejidnek állandósága, ers-

sége és boldogsága lészen a bölcsesség

és tudomány. Az Úrnak félelme lészen

az * kincse! *jób 28,28.

7. Imé a követek kiáltnak ottkin, a

békességnek követei nagy keservesen

sírnak.

8. Elpusztultak az utak, megsznt az

utonjáró, felbontotta a szövetséget, meg-



ÉSAIÁS 33. 34. 715

utálta a városokat, semminek állította

az embert.

9. Sirt, meghervadott a föld, megszé-

gyenült, a Libánus kivágatott, ollyan

lett Sáron mint a puszta, és elpusztít-

tatott Básán és Kármel

!

10. Majd felkelek, azt mondja az Úr,

majd felmagasztaltatom, majd felma-

gasztalom magamat

!

11. Fogadtok polyvát, szültök pozdor-

ját, a ti gondolatotoknak tüze emészt

meg titeket

;

12. És oUyanok lésznek a népek, mint

a meggyújtatott mészkemencze^ mint a

levágatott tövisek,tüzzel égettetnek meg.

13. Halljátok meg távolvalók,mit cse-

lekedtem én és értsétek meg szomszédok

az én hatalmasságomat

!

14. Megrettentek vala a bnösök Si-

onban, a hitetleneket körülvette vala a

félelem és ezt mondják vala: Kicsoda

maradhatna mi közzülünk a megemészt
tzzel ?* Kicsoda lakhatnék mi közzü-

lünk az örökkévaló lánggal? *zsid.i2,29.

15. A ki igazságban * jár, igazat szól,

a ki megutálja a csalárdságból való nye-

reséget, a ki kezeit megoltalmazza aján-

dék vételtl, a ki bédugja a fülét, hogy
ne halljon kegyetlenséget, és szemeit

béfogja, hogy ne lásson gonoszt

;

* Zsolt. 24,3. 4. Máté 5,5—8.

16. Ez illy emher magasságban lakozik,

ennek oltalma a kszikláknak bástyája,

az kenyere megadatik, az * vizei meg-
maradnak. * Zsolt. 15, 1.4.

17. A te szemeid a Királyt az ékes-

ségében látják,látnak messze való földet.

18. A te szived gondolkodik az eléhhi

félelemrl. Hol vagyon az íródeák ? Hol
a rováspénznek bészedje? Hol a f há-

zaknak Írója ?

19. Kegyetlen népet nem látsz, olly

népet is^ mellynek nyelvén nem értenél,

idegen nyelvt, mellyet meg nem ért-

hetnél !

20. Tekinthesse a mi gyülekezetünk-

nek városát, a Siont, a te szemeid lás-

sák Jérusálemet a nyugodalomnak haj-

lékát, oly sátort, melly az helyébl ki

nem mozdíttatik, mellynek szegei soha

örökké el nem vitetnek , és mellynek

kötelei soha el nem szakadoznak
;

21. Hanem ott nékünk az ersÚr lészen

folyóvizek gyanánt, széles patakok gya-

nánt^ mellyen által nem megyén a ha-

jósoknak hajójok , sem pedig az öreg

terhes hajó azon által nem megyén \

22. Mert az Úr a nai Biránk. az Úr a

mi Törvényadónk, az Úr a mi Királyunk,

tart meg minket.

23. Megtágultak a te köteleid , nem
tartják ersen az árboczíájokat : nem
terithetik ki a vitorlát : akkor sok raga-

domány osztatik el, a sánták * is kap-

ják a prédát. * rósz 35, e.

24. És nem mondja ezt a lakos : Beteg

vagyok ; mert a melly nép abban lako-

zik, megszabadul az * bnétl. * rész 4, 2.

34. RÉSZ.

Edomiták romlása.

Jöjjetek el Pogánynépek és halljátok,és

nemzetségek vegyétek eszetekbe
;
hallja

meg a föld, és annak teljessége, e földnek

kereksége, és annak minden termései.

2. Mert az Úrnak buzgó haragja va-

gyon minden Pogányok ellen, és búsulása

azoknak minden sokaságokon ; veszede-

lemre rendelte azokat, adja azokat ha-

lálra.

3. És azoknak megölettetteik elvettet-

nek , és azoknak holttesteiknek bzi
felmegyen , és a hegyek megolvadnak

azoknak vérek * miatt. * vers 7.

4. Az egeknek minden seregei is meg-
senyved, és egybehajtatnak az Egek mint

a hártyák, és azoknak minden seregek

lehull, * miképen lehull a szlnek le-

vele, és miképen lehull a figének levele

:

* Jer. 6, 12—14.

5. Mert megrészegittetett * az Égben
az én fegyverem, és imé az Edomitákra

leszáll Ítéletre, és a népre, mellyet ve-

szedelemre rendeltem ! * Jer. 46. 10.

6.- Az Ürnak fegyvere megteljesedik

vérrel, meghízik kövérséggel, a bárá-

nyoknak és bakoknak vérekkel, a kosok

veséiknek kövérével, mikor az Úrnak ál-

dozatja lészen*Boczrában, és nagy öldök-

lés az Edomiták földökön. *ré8z63, 1—4.

7. Elhullanak az uníkornisok is ve-

lek, és a tulkok az ers hikák\dX, any-

nyíra hogy megrészegedjék az földök

vérrel, és * az porok meghízzék kö-

vérséggel.
^

* vers 3.

8. Mikor az Úr bosszúállásának napja,

a büntetésnek esztendeje lészen a * Si-

onért. * Zsolt. 137,7.

9. Azokáért az patakjai változnak

fenj^öviasszá , és az pora kénkvé,
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és lészen az földe ég fenyviasz gya-

nánt.

10. Éjjel és nappal el nem oltatik,

mind örökkéf elmegyen az * füsti, nem-
zetségrl nemzetségre pusztán marad,

soha örökké senki azon által nem me-
gyén. * Jel. 14, 11. 19,3.

11. Hanem örökség szerint birja azt a

publikán*mató' és a bagoly, az eszterág

és holló lakja azt : és a pusztaságnak

lineáját, és a hijábavalóságnak köveit

terjeszti ki arra. * sof. 2, 13-15.

12. Annak Fembereit a Királyságra

hivják ; de senki nem Uszen ott arravaló^

és minden Fejedelmei semmik lésznek.

13. És az palotáiban töviseknek sok-

sága nevekedik, csalán, és bogácskoró az

ersségeiben, és lészen sárkányoknak

hajléka, struczmadarak tornácza.

14. És eltalálják az erdei vadak a

mezei vadakat, és a vad ember kiált az

társának ; ott nyugszik a boszorkány

is és ott talál nyugalmas helyet.

15. Ott rak fészket a bagoly és tojik,

és ott költi ki minekutánna melengette

az tojásit annak árnyékában ; oda gyl-
nek a saskeselyük is, egyik a másikkal.

16. Keressétek meg az Úrnak könyvé-

ben, és olvassátok meg,ezeknek egy hij-

jok nem lészen, ezek közzül egyik sem
fosztatik meg az társától : mert az én

szájam parancsolta ezeket ; és gyjti

az lelkével azokat oda a hegyre.

17. És vetette el az 0 njalokat és az

keze osztotta el azt nékik mértékkel

;

mind örökké * birják azt, nemzetségrl

nemzetségre laknak abban: * Maiak. 1,3.4.

35. RÉSZ.

Isten népe öröme. Krisztus jótéteményei.

Örvendeznek a puszta és út nélkül való

helyek, és örül a puszta, és virágozni

fog mint a rózsa.

2. Virágozván virágzik, és nagy öröm-

mel örül és örvendez. A Libánusnak

szépsége adatik néki, a Kármelnek és

Sáronnak ékessége meglátják azok az

Úrnak dicsségét,a mi Istenünknek ékes-

ségét !

3. Ersítsétek meg a ti ellankadt ke-

zeiteket * és ertelen térde^Yeket ersít-

sétek meg. * zsid, 12, 12.

4. Mondjátok azoknak, kiknek szivek

félelmes : Legyetek ersek, ne féljetek :

Imé a ti Isteniek elj bosszuállással, az

Istennek fizetésével; elj az Isten, és

megszabadít titeket

!

5. Akkor a vakoknak * szemeik meg-
nyílnak és a siketeknek füleik megnyit-

tatnak. * Máté 11, 5.

6. Akkor ugrándozik a sánta mint a

szarvas, és a némának * nyelve énekel

;

mert a pusztában a vizek fakadnak és

patakok f a kietlenben.

* Máté 9, 32. 33. f Jóel 3, 18. 19.

7. És a száraz hely tóvá lészen és a

szomjúhozó föld vizeknek forrásivá: a

sárkányoknak lakhelyekben azoknak bar-

langjokban nád és káka terem.

8. És lészen ott ösvény, és út és szent-

ség útának neveztetik ; tisztátalan nem
megyén azon által, és azoknak útjokat

járják, hogy a bolond is el ne tévelyed-

jen azon.

9. Nem lészen ott oroszlán, és semmi
kegyetlen vad nem jár azon, és nem ta-

láltatik azon, hanem járnak azon csak

a megváltattak

;

10. Mert az r megváltattál megtér-

nek, és nagy énekléssel Sionba* mennek;

és örökkévaló öröm lészen az fejeken,

öröm és vigasság veszi ket körül, és

eltávozik tölök a keserség és nyögés !

* rész 51, 11. Zsolt. 126, 1. 2*

36. RÉSZ.

Az Assíriusok megszálják Jérusálemet.

Es ln Ezékiás * Királynak tizennegye-

dik esztendejében, feljve Sénakhérib az

Assiriai Király Judának minden ers
városaira, és megvevé azokat.

*2 Kir. 18,13. 17.

2. És elküldé az Assiriának Királya

Rabsakét Lákisból Jérusálembe Ezékiás

Királyhoz nagy sereggel, ki meg álla a

fels halastónak folyásánál, a ruhafes-

tk mezejének útánál.

3. És kiméne hozzá Eliákim * Hil-

kiásnak fija, ki a Király házában Tiszt-

tartó vala, és Sebna, ki íródeák vala, és

Jóák,Asáfnak fija, ki Kanczellárius vala.

4. Kiknek monda Rabsaké : Mondjá-

tok meg most Ezékiásnak : Ezt mondja

a nagy Király, Assiriának Királya : Mi-

csoda bizodalom ez, a mellyhez te tá-

maszkodol ? * rész 22, 20. 24.

5. Mondhatnám (de ha mondom is hi-

jábavaló,) hogy eszességed és ersséged

vagyon a hadakozáshoz: annakokáért

mihez bizol, hogy ellenem támadtál ?



ÉSAIÁS 36. 37. 717

6. Imé bizpl te im e megromlott nád-

szálhoz, az Egyiptomi Királyhoz, melly-

hez, a ki támaszkodik, * bémegyen az Ö

kezébe, és megsérti azt : ollyan Fáraó,

Egyiptomnak Királya mind azokhoz, a

kik hozzá támaszkodnak. * Ezek. 29, 7.

7. Hogyha azt mondándod nékem : A
m^ Urunkban Istenünkben bizimk: avagy

nem az é az, a kinek kápolnáit és oltá-

rit elrontotta Ezékiás ? ezt mondván
Jiidának és Jérusálemnek : Ez oltár eltt

hajoljatok meg !

8. Ha pedig tetszik, az én urammal az

Assiriai Királlyal most harczolj meg

;

és adok néked kétezer lovat, ha adhatsz

embereket, kik azokra üljenek.

9. Mimódon marathatnál azért meg az

én uramnak legkisseb szolgái közzül

egyik Hadnagy elÖtt? De bizodalmad

vagyon az Égyiptombeli Királyhoz, a

hadakozó szekerekért és lovagokért.

10. De mostan, avagy az Úr hire nél-

kül jöttem é én e tartományra hogy azt

elpusztítsam ? az Úr mondotta nékem ;

Eredj e tartományra, és pusztítsd el

azt

!

11. És monda Eliákim, Sebna és Jóák,

Rabsakének : Kérünk téged szólj nékünk
te szolgáidnak Siriai nyelven : mert ér-

tünk azon a nyelven : és ne szólj nékünk
zsidóul e nép hallására, melly a kfalon
vagyon ;

12. Es monda Eabsaké: Avagy a te

uradhoz, vagy te hozzád küldött é en-

gemet az én uram, hogy ezeket szóla-

nám ? avagy nem az emberekhez é, kik

a kfalon ülnek, hogy az ganéjokat e-

gyék,és vizelleteket igyák veletek együtt?

13. Azért megállván Eabsaké, kiálta

íelszóval zsidóul, és monda : Halljátok

a nagy Királynak , Assiria Királyának

beszédit

!

14. Ezt mondja a Király : Meg ne csal-

jon titeket Ezékiás : mert meg nem
szabadithat titeket

:

15. És el ne hitessen titeket Ezékiás,

hogy bízzatok az Úrban, ezt mondván

:

Kétség' nélkül megszabadít minket az

Úr ; nem adatik e város az Assiriabeli

Király kezébe

!

16. Ne engedjetek Ezékiásnak.- mert
azt mondja Assiriának Királya : Tégye-
tek velem szövetséget, és jöjjetek ki én

hozzám, és egyék kiki az szljébl.

és kiki az figéjébl, és kiki igya az

kútjának vizeit.

17. Miglen eljvén, felveszlek titeket,

hogy vigyelek titeket a ti földetekhez

hasonló földre, gabonás és boros földre,

kenyeres és szls földre.

18. El ne csaljon titeket Ezékiás, ezt

mondván : Az r megszabadít minket.

Avagy megszabadították é a Pogányok-
nak isteneik, kiki az földét, az Assi-

riabeli Király kezébl.

19. Hol vagyon Hámátnak és Árpád-

nak istene ? hol vagyon Séfárvaimnak

Istene ? Avagy megmentették é Sama-
riát az én kezembl ?

20. Kicsoda ezeknek a földeknek min-

den istenei közzül, a ki megszabadította

volna az földét az én kezembl
;
hogy

az Úr megszabadítaná Jérusálemet az

én kezembl.
21. Hallgatának pedig, és nem felelé-

nek néki semmit : mert a Király paran-

csolatja vala, ki meghagyta vala, hogy

semmit ne felelnének néki.

22. Elméne azért Eliákim, a Hilkiás

íija, ki a Király házában Tiszttartó

vala, és Sebna, ki íródeák vala, és Joák,

Asáfnak fija, ki Kanczellárius vala, Ezé-

kiáshoz meghasogatott ruhákban , és

megmondák néki a Eabsaké beszédit.

37. RÉSZ.

Az Assiriusok levágatása Jéruaálem alatt.

És mikor hallotta volna Ezékiás Király

ezeket; meghasogatá * rukáit, és gyász-

ruhába öltözvén béméne az r házába !

* 2 Kir. 19, 1.

2. És elküldé Eliákimot az házának

Gondviseljét, és Sebnát az íródeákot,

és a Papoknak Véneit gyászruhákba öl-

töztetvén, Ésaiás * Prófétához, Amós
fijáhoZ. * rész 1,1.

3. Kik mondának néki : Ezt mondja
Ezékiás

;
Háborúságnak, dorgálásnak, és

káromlásnak napja ez nap; mert jutot-

tak a fiak szinte a szülésre, és nincsen

szülésre való er.
4. Vajha hallaná a te Urad Istened a

Eabsaké beszédit, kit elküldött az ura

az Assiriai Király
,
hogy az él Istent

szidalommal * illetné, és ollyan beszé-

dekkel szidalmazná, mellyeket hallott a

te Urad Istened : Annakokáért te könyö-
rögj a nép t maradékáért melly még
találtatik. * vers 10. rész 36, 18—20. f rész 1, 8. 9.
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5. Elmenének azért Ezékiás Király

szolgái Ésaiáshoz.

6. És monda nékik Ésaiás : Ezt mond-
játok a ti uratoknak : Ezt mondja az

Ür: Ne félj a beszédektl, mellj^eket

halottál, mellyekkel káromlottak * enge-

met az Assiriabeli Király szolgái.* vers lo.

7. Imé én adok belé olly lelket, hogy

hirt hallván megtérjen az földébe: an-

nakutánna levágatom tet * fegyverrel

az ö földében. * vers 38.

8. Megtérvén pedig Rabsaké, találá az

Assiriabeli Királyt Libna vS-os alatt,

hogy azt vitatná; mert meghallotta vala

hogy Lákis alól elment volna.

9. Mikor hallott volna pedig Tirháka

fell, ki Szerecsenországnak Királya

vala illyen hirt: Eljött, hogy hadakozzék

te ellened ! ezt, montZom^ meghallván, kö-

veteket küldeEzékiáshoz, ezt mondván:
10. Ezt mondjátok Ezékiásnak, a Juda

Királyának, mondván: Meg ne csaljon

téged a te Istened, a kiben bizol, ezt

mondván : Nem adatik Jérusálem az

Assiriabeli Király kezébe.

11. Imé te hallottad mit miveltek az

Assiriabeli Királyok minden egyéb tar-

tományokkal , elvesztvén mindenestl

azokat, te pedig megmenekedhetnél é ?

12. Avagy megszabadították é azokat

a Pogányoknak istenei, mellyeket az én

eleim elvesztettek ? Hósánt ,
Háránt,

Résefet és az Eden fijait, kik voltak Té-

tassárban ?

13. Hol vagyon Hámátnak Királya, és

Árpádnak Királya ? és Séfárvaim város-

nak, Hénának és Hivvának Királya ?

14. És mikor elvette volna Ezékiás a

levelet a követek kezébl,^ és elolvasta

volna azt, felmenvén az Úr házába, ki-

terjeszté azt Ezékiás az ür eltt.
^

15. És könyörge Ezékiás az Úrnak,

mondván :

16. Seregeknek Ura, Izráelnek Istene,

ki ülsz a Kérubimokon, te vagy egye-

dül a földnek minden országinak Istene,

te teremtetted a mennyet és a földet

!

* 2 Móz. 25, 18—22.

17. Hajtsd leUram a te füledet, és hall-

gasd meg
;
nyisd megUram a te szemei-

det és lásd meg ! Hallgasd meg ! mondom^

Sénakhéribnek minden beszédit, ki el-

küldött, hogy gyalázattal * illetné az

él Istent. * rész 36, 8-20, 37, 1-13.

18. Igaz dolog Uram, hogy Assiriának

Királyai elpusztították mind azokat a

Pogányokat, és azoknak földöket.

19. És azoknak isteneiket megégették

;

mert nem Istenek valának, hanem em-
ber kezeinek csinálmánya, k és fa

;

azért vesztették el azokat.

20. Most azért Uram, mi Istenünk,

szabadíts meg minket az kezébl,hogy

e földnek minden országai esmérjék

meg, hogy csak egyedül te vagy az ür!

21. Akkor külde Ésaiás, az Amosfija

Ezékiáshoz, mondván; Ezt mondja az

Izráelnek Ura Istene : Mivelhogy kö-

nyörgöttél nékem Sénakhérib ellen az

Assiriabeli Király ellen
;

22. Ez a beszéd, mellyet szólott az Úr
felöle : Megutál téged, megcsúfol * té-

ged a Sionnak szz leánya, te rajtad haj-

togatja fejét a Jérusálemnek leánya !

* vers 36. 38.

23. Kit szidalmaztál és káromlottál ?

és ki ellen emelted fel szódat ? Kétség

nélkül felemelted a te szemeidet az Iz-

ráelnek Szenté ellen.

24. A te szolgáid által gyalázattal il-

letéd az Urat, mikor azt mondanád : Az
én szekereimnek sokaságával én felmen-

tem a hegyeknek magasságokra a Li-

bánusok oldalára: és kivágom annak

magas czédrusfáit, válogatott jegenye-

fáit, és bémegyek annak végének ma-
gasságára is, erdeire és mezeire.

25. Én ktitat ások, és annak vizét

iszom : mert az én lábaimnak talpával

minden megszállott helyeknek folyásit

megszárasztom.

26. Avagy nem hallottad é régtl

fogva hogy én dolgom ez ? mellyet még
a régi idkben elvégeztem, és azt most

vittem véghez
;
hogy lennél * az ers vá-

rosoknak rakásokra való rontattatásokra.
* rósz 8, 7. 8.

27. Mert azoknak lakosinak kezek meg-
csonkittatott, megrettentek, és meggya-

láztattak : Ollyanok lettek mint a me-
znek füve, mint a zöld fü a ház*tetején

nevekedett virág
,

melly minekeltte

megérnék, elszárad. * zsoit.129,6.

28. A te lakásodat, jöveteledet, mene-

teledet én jól tudom, a te ellenem való

búsulásodat is.

29. Mivelhogy te dühösködöl * én el-

lenem, és a te háborgásod feljött az én

füleimbe; annakokáért az én horgomat

vetem a te orrodba, és az én zabolámat
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a te szádba és visszaviszlek az úton a

mellyen jöttél. * 2 Kk. 19, 28.

30. E legyen pedig néked ennek a je-

le : Ez esztendben egyed azokat, a

mellyek szabadon vetés nélkül teremnek,

és a más esztendben is, a melly sza-

badon terem; a harmadik esztendben

vessetek és arassatok, plántáljatok sz-
lket, és egyétek azoknak gyümölcsét.

31. Mert a Júda házának maradéka, a

melly még megvagyon, ismét meggyö-

kerezik mélyen oda alá, és gyümölcsöt

terem ide fel.

32. Mert Jériisálembl kimennek a

maradékok, és a kik megmaradtak, a

Sión hegyérl : a Seregek Urának buzgó

szerelme * miveli ezt ! * rész 9, 7.

33. Annakokáért azt mondja az Úr az

Assiriabeli Királyról : Nem j bé e vá-

rosba, és nyilat sem l ide bé,paizsosok

nem foglalják azt el, és töltést nem té-

szen az ellen.

34. A melly úton jött, azon úton meg-
tér, e városba pedig nem j, azt mondja

az Úr

;

35. És megoltalmazom e várost, hogy

megtartsam azt, én érettem, és az én

szolgámért * Dávidért. * 2 Kir. 20, e.

36. Annakokáért kijvén az Urnák An-

gyala, levága az Assiriabeliek seregé-

ben száz * nyolczvanöt ezer embert : És

mikor felköltek volna reggel : imé mind-

nyájan halva feküsznek vala. * 2 Kir.19,35.

37. Akkor elindulván elméne, és meg-
tére Sénakhérib az Assiriabeli Király és

lakozók Ninivében.

38. És történék, hogy mikor imádkoz-

nék Nisróknak az Istenének házában

;

Adrámélek és Saréser az fijai általve-

rék * tet fegyverrel, és elszaladának az

Ararát földébe és uralkodók helyében

az fija Esárhaddon. * vers?.

38. RÉSZ.

Ezékiás betegsége, és meggyógyalása.

Az napokban halálos betegségbe * esék

Ezékiás ; és Ésaiás Próféta, Ámósnak fija

hozzá menvén, monda néki: Ezt mondja
az Úr : Adj parancsolatokat házadnépé-

nek : mert meghalsz te, és nem élsz.

* 2 Kir. 20,'l.

2. Annakokáért Ezékiás arczal a fal-

hoz fordulván, könyörge az Úrnak,

3. És monda : Kérlek Uram emlékez-

zél meg arról, hogy én jártam te elt-
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ted igazságban, és tökéletes szivvel, és

hogy azt miveltem, a mi te eltted *
jó

volt : és sira Ezékiás felette nagy sí-

rással.
^

* 2 Kir. 18, 3. 6.

4. Akkor szóla az Úr Ésaiásnak, mond-
ván :

5. Eredj el és mond meg Ezékiásnak

:

Ezt mondja az Úr, Dávidnak a te atyád-

nak Istene : Meghallottam a te imádsá-

godat, láttam a te siralmidat, imé én

meghosszabbítom a te életedet tizenöt

esztendvel.

6. Az Assiriabeli Király kezébl is

megszabadítlak tégedet és e várost, és

megoltalmazom e várost.

7. És e légyen! néked jeled az Úrtól,

hogy megteljesíti ezt az Ür, a mit mon-
dott;

8. Imé * én visszahozom ama grádi-

csoknak árnyékát, melly jár az Akház-

tól jegyeztetett grádicsokon a nappal

egyetemben vissza/iozom, mondom^, tiz-

I

grádicscsal : és visszatér a nap tiz grá-

dicscsal azon grádicsokon mellyeken

aláment vala. * 2 Kir. 20, s-n.

9. Ezékiásnak Júda Királyának irása,

mikor megbetegült volna, és betegségé-

bl meggyógyult volna

;

10. Én azt mondom vala: Az én életem

idejének megrövidítésekor a -koporsó

kapujára kell mennem, az én esztende-

imnek több részétl megfosztatom

!

11. Ezt is mondom vala: Nem látom

az Urat, az Urat az élknek* földökben;

nem látom többé az embert e világnak

lakói között ; * sir. 3, 54.

12. Az én életem elvitetik, és eltávo-

zik én tlem, mint a pásztoroknak haj-

lékok az én életemet elszakasztottam,

mint a takáts elszakasztja a fonalat^ be-

tegséggel vág ki engemet az Isten ! reg-

geltl fogva estvéig megölsz engemet

!

13. Gondolám vala reggel, hogy mint

az oroszlán, a képen megrontja Isten

minden tetemimet
;
reggeltl fogva éj-

szakáig, hogy megölsz te engemet

!

14. Mint a daru és a fecske, a képen

csivogok vala
;
nyögök valamint a ga-

lamb : az én szemeim felemelkednek vala

a * magasságba : Uram, erszakot szen-

vedek, adj nyugalmat nékem ! * vers 3.

15. Mit mondjak? Szóla nékem; és

megtelj esité a mit monda : Az én éle-

temnek minden idejében lelkemnek ke-

serségében járok

!
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16. Uram, mint azoknak is, kik az én

életemnek esztendei után élnek, tudtokra

lészen az én lelkemnek élete hogy en-

gem elaltattál és * megelevenítettél.

* vers 5.

17. Imé a hekességneJc idején keser-
ség esék rajtam ; de te hozzám való sie-

relmeáhol wegszabadüddsiz én életemet

a * koporsóból : mert hátad megé vetéd

minden bneimet. * vers 5.

18. Mert nem a koporsó tészen* rólad

vallást, nem a halál dicsér téged : nem
várják, a kik koporsóba szállanak, a te

igazságodat : * zsoit. e, e. 88, 12—14.

19. Az élo, az él dicsér téged mint én

most : az atj^a a fiaknak * hirdeti a te

igazságodat. *zsoit. 78,4.

20. Az ijx jelen vagyon az én * meg-
tartásomra; azért az én énekimet éne-

keljük életnknek minden napjaiban az

Úrnak házában !
* vers 5.6.

21. Megmondotta vala pedig Ésaiás

:

Vegyenek egy csomó figét, kössék * a

sebre, és meggyógyul. * 2 Kir. 20, 7.

22. Ezékiás pedig ezt mondotta vala

:

Micsoda jele * vagyon annak, hogy én

felmegyek az Úr házába? *2Kir. 20,8-11.

39. RÉSZ.

Ezékiás megmutatja kincsét a követeknek.

Akkor az idben * Mérodák Baladán,

Baladán fija , Babilóniának Királya,

klde levelet és ajándékot Ezékiásnak
;

mert hallotta vala, hogy beteg volt, és

meggyógyult volna. * 2 Kir. 20, 12. 13.

2. Orvendeze pedig ö rajtok Ezékiás,

és megmutatá azoknak az egész tár-

házát, ezüstét
,
aranyát

,
fszerszámit,

drága kenetit, és minden edényinek há-

zát, és valami találtatik vala az ö tár-

házaiban : Semmi nem volt olly, mellyet

meg nem mutatott volna nékik Ezékiás

az házában, és minden birodalmában.

3. Annakokáért bémenvén Esaiás Pró-

féta Ezékiás Királyhoz, monda néki : Mit

szólának ez emberek, és honnét jöttek te

hozzád ? Kinek monda Ezékiás : messze

földrl jöttek én hozzám Babilóniából.

4. Monda ismét : Mit látának a te há-

zadban ? És monda Ezékiás : Valami az

én házamban vagyon, látták, semmi nin-

csen tárházaimban, mellyet meg nem
mutattam volna nékik.

5. És monda Ésaiás Ezékiásnak : Hall-

gasd meg a Seregek Urának szavát

!

6. Imé napok jnek, mellyekben elvi-

tetik, valami a te házadban vagyon és

valamit eltettek a te eleid mind e mai
napig, Babilóniába : semmit nem hagy-
nak meg, azt mondja az Úr

!

7. A te fijaid közzül is, kik tled * szár-

maznak, a kiket te nemzesz, elvisznek,

hogy legyenek udvari szolgák a Babiló-

niabeli Király palotájában.

* 2 Krdn. 33, 11, Dán. 1, 3. 4.

8. És monda Ezékiás Ésaiásnak ! Jó az

Úrnak beszéde, mellyet szólál ! Azután
monda : Csak legyen békesség és állan-

dóság az én életemben !

40. RÉSZ.

Krisztus eljövetele a testten : Istennek kiábrázolása.

Isteni oltalom.

Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én né-

pemet, azt mondja a ti Istentek.

2. Szóljatok Jérusálemnek kedve sze-

rint valókat, és hirdessétek néki, hogy
eltölt az elrendelt * ideje, hogy meg-
bocsáttatot az bne : hogy kétképeri

való jutalmat is elvett az Úr kezébl
minden bneiért. * rész 4, 3—5. 27, 9-13.

3. Kiáltó szó * a pusztában : Tisztit-

sátok az Úrnak utát, egyengessétek meg
a pusztában a mi Istenünknek utát

!

* Máté 3, 3.

4. Minden völgy felmagasztaltatik, és

minden hegy és halom megaláztatik, és

az egyenetlen út egyenessé lészen, és a

magas helyek szép térföldé lesznek!

5. Hogy az Úrnak dicssége megjelen-

jék, és minden test egyenlképen meg-
lássa, hogy az Úrnak szája szólott

!

6. A szó ezt mondja vala : Kiálts ! és

mondék : Mit kiáltsak ? Ezt hogy min-

den test ollyan mint a f, és annak

szépsége, mint a mezei virág.

* Jb 14, 1. 2. Zsolt. 90, 5. 6.

7. Megszárad a f, leesik a virág, mi-

kor az Úrnak szele fuvall arra. Bizony

ollyan a nép mint a f !

8. Megszárad a f, a virág elhull ; de

a mi Istenünk beszéde megmarad*mind
örökké! *iPét. 1,25.

9. Magas hegyre menj fel te öröm-

mondó Sión, emeld fel szódat magasan

de örömmondó Jérusálem, emeld fel

szódat^ ne félj, mondjad a Júda városai-

nak : ímhol j a ti Istentek

!

10. Imé az Úr Isten * elj nagy hata-

lommal, kinek karja ers ! Imé az ju-.
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talma vele vagyon, és az cselekedete

Ö eltte. * rész 62, 11.

11. Mint a * pásztor, ugy legelteti az

n3^áját, az karjával eg3^begyüjti a

bárányokat, és ölében hordozza, az el-

lket gyengén hordozza.
* Ezek. 34, 12—16. Ján. 10, 11.

12. Kicsoda mérte meg markával * a

vizeket, és arasszal kicsoda mérte meg
az Egeket? vagy kicsoda foglalhatja

három ujja közzé e földnek porát, és

kicsoda mérte meg fonttal a hegyeket,

és serpenyben a halmokat ?*Jób 26, 10-13.

13. Kicsoda igazgatta az Úrnak Lel-

két, vagy ki adott néki * tanácsot vagy

tanította tet ?

14. Kitl kérdett tanácsot, és ki taní-

totta tet ? Kicsoda igazgatta tet az

Ítéletnek tában, hogy tet tanítaná

bölcseségre, és megmutatná néki az

okosságnak útát ? * Rom. 11,34.

15. Imé a Pogányok, mint a vedernek

csépje, és mint a mérserpenyben a

pornak lángja, ollyanoknak Ítéltetnek

;

Imé a szigeteket, mint egy kis port,

messze elvethetné !

16. A Libánus erd nem volna néki

elég tznek, és azon való vadak nem
elegek volnának néki áldozatra.

17. Minden népek eltte ollyanok,

mint a * semmi, a semminél és a hijá-

bavalóságnál alábbvalók hozzá képest.

* vers 15. Dán. 4, 32.

18. Kihez hasonlítjátok * tehát az Is-

tent, és micsodát hasonlítotok hozzá?
* Csel. 17, 29.

19. A mesterember csinálja a bálványt,

és az ötvös aranyozza meg azt, és

csinál annak ezüst lánczot :

20. k ki szegény, hogy nincs mivel

ajándékozza a halványt^ olly fát választ,

mely meg ne rothadjon : tudós mestert

keres * a bálvány csináláshoz, melly

meg ne mozdittathassék helyébl.
* Jer. 10, 3—5.

21. Nem tudjátok é? nem hallottátok

é? nem mondották é néktek eleitl

fogva ? nem tanultátok é meg a földnek

fundamentomitól fogva ?

22. Azt, a ki ül a föld kerekségén, ki

eltt a földnek lakosai mint a sáskák :

ki az egeket kiterjesztette mint egy vé-

kony kárpitot, és kiszélesítette azokat

mintegy lakásra való * sátort.

* Zsolt. 104, 2. Zak. 12,1.

23. Ki a Fejedelmeket * semmivé teszi,

e földnek Biráit úgymint liijábavaló-

sággá teszi.

24. Mintha nem plántáltattak volna,

és nem ültettettek volna, és az tör-

zsökök meg nem gyökerezett volna a

földben. Mert ha reájok fuvall
;
megszá-

radnak és a forgószél, mint a pozdor-

ját, elragadja ket. *jóbr2,24.

25. Mihez * hasonlítanátok azért en-

gemet, hogy hasonló volnék ahoz ? azt

mondja a szent Isten! * vers 17— 19.

26. Emeljétek fel a magasságba a ti

szemeiteket, és lássátok meg, kicsoda

teremtette * azokat ? A ki elhozza
azoknak seregét szám szerint, mindeni-

ket nevén szólítja, az nagy hatalmas-

sága és erssége miatt, csak egy hijok

is nincs azoknak !
* 1 móz. 1,3-18. zsoit. 147,4.

27. Miért mondod Jákób , és r/iwí

szólsz Izráel : Eltitkoltatott * úgymond,
az én utam az Úrtól, és az én ügyem
elmúlt az én Istenem ell ?

* rész 27, 8. 9. 49, 14-16.

28. Nem, tudod é ? nem hallottad é,

hogy az örökké * való Isten, az Úr, ki

teremtette a földnek határit, nem fárad

és nem lankad meg ? az bolcseségé-

nek nem f mehet senki végére.
* Zsolt. 90, 2. -j- Eóm. 11, 33.

29. A megfáradottnak ert ád, és a

kinek nincs ereje, erejét megsokasítja.

30. Meglankadnak és megfáradnak a

gyermekek, és az ifjak elesvén elesnek.

31. De a kik az Úrban bíznak, azoknak
erejek megújul és szárnyokkal magas-
ságra repülnek mint a saskeselyük:

futnak, és nem fáradnak el
; járnak, és

nem lankadnak meg.

41. RÉSZ.

Bálványimádók: Istenben vald bizodalom : Bálványok

:

Krisztusnak eljövetele.

Hallgassatok csendességgel engem ti

szigetben lakozók^ és a népek végyenek

ert : Jöjjenek el
,

szóljanak akkor,

mindketten egyenlképen álljunk^perbe.
* Jób 40, 2.

2. Kicsoda indította vala fel az igazat

napkeletrl, kiszólítván tet, hogy az

lába nyomát kövesse, birodalmába adá

a Pogányokat, a Királyokat meghódol-
tatá, hogy adná azokat mint a port az

fegyvere alá, mint az elragadtatott poz-

dorját az kézive alá.

46
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3. Kergette azokat, pedig békesség-
'

ben megmaradott, az úton, a mellyen az
;

lábaival nem járt vala.

4. Kicsoda mivelte és cselekedte azí /

kicsoda bivja eleitl fogva a nemzetsé-

geket ? Én Úr vagyok els, és az utol- :

sókkal is ugyan én vagyok.

5. Láták a sziget6eíi lakozók és megret-

tenének, a földnek utolsó batárin elál-

mélkodának ; egymáshoz közelgetnek és

egybegylnek.

6. Kiki az felebarátjának segítséggel

vagyon, és az attyafiának azt mondja

:

Gyorsalkodjál

!

7. Az ácsmester inditja az ötvöst, ki az

pörölyét az ülnek verésére megsi-

mítja, és azt mondja : Jó lészen ez a

66íii;án?/na/bmegaranyozására,és meger-
síti azt vasszegekkel, bogy meg ne moz-

dulna.

8. De te Izráel, én szolgám, te Jákób,

kit én * választottam, Ábrahámnak f én

barátomnak magva

!

* 5 Móz. 7, 6. t 2 Krón. 20, 7. Jak. 2, 23.

9. Te, kit én a földnek utolsó részérl

hoztalak, és azoknak birodalmok alól

kihívtalak téged, ezt mondván néked

:

Én szolgám vagy te : választottalak té-

ged, és meg nem utállak téged.

10. Ne félj; mert én veled vagyok;

meg ne rettenj, mert én vagyok a te Is-

tened, ki téged megersitlek, annakfe-

lette megsegítlek, és az én igazságomnak

jobbkarjával támogatlak téged !

11. Imé megszégyenülnek, ^ és meg-
gyaláztatnak, valakik te ellened felger-

jednek : oUyanok lésznek mint a semmi,

és elvesznek a te ellcDségid

!

* rész 60, 12. 2 Móz, 2.3, ,22.

12. Keresed ket, és nem találod meg;
a kik veled versengenek, lésznek oUya-
nok, mint a semmi, és a kik téged há-

borgatnak, mint a semmik
;

13. Mert én vagyok a te Urad Istened,

ki a te jobbkezedet fogom, és azt mon-
dom néked: Ne félj, én megsegítlek té-

ged !

14. Ne félj kis férgecske, Jákób, Izrá-

elnek férjfiai, én segítségül lészek néked,

azt mondja az r, és a te Megváltód, az

Izráelnek Szenté

!

15. Imé én tészlek téged ollyanná, mint

az ujfogú borona, és a kétél tor
;
meg-

tapodod a hegyeket és megrontod, a

halmokat is oUyanokká tészed, mint a

pozdorja

!

16. Megszórod * ket, és a szél elviszi

ket, és a forgószél elhányja ket; te

pedig örülsz az Úrban, dicsekedel az Iz-

ráel szent /^íenében ! * Jer. is, 7.

17. A szkölködk és a szegények ke-

resnek vizeket, és nem találnak^ az

nyelvek szomjúság miatt megszáradott;

Én r, meghallgatom ket, én Izráelnek

Istene nem hagyom el ket

!

18. A magas hegyeken * folyóvizeket

támasztok, és a mezknek közepiben

forrásokat, a pusztát f vizeknek tavává

tészem, és az elhagyatott földet vizeknek

folyásivá. * rész 35, 7. 44, 3. f Zsolt. 107, 35.

19. A pusztában czédrusfát nevelek,

választott czédrust, mirtust, és fenyfát

a pusztában nevelek jegenyefát, szilfát

és szép árnyéku fákat

;

20. Hogy meglássák és megesmérjék,

és eszekbe vegyék, és mindnyájan meg-
értsék, hogy az rnak keze mivelte ezt,

és az Izráelnek Szenté teremtette ezt.

21. Hozzátok el a ti ügyeteket azt

mondja az ür ! hozzátok mellé minden
ersségiteket, azt mondja a Jákób Ki-

rálya !

22. Mondják meg, és jelentsék meg
nékünk a következend dolgokat, a mely-

lyek legelször lésznek mondjátok meg:
és hozzátok hajlunk, és megtudjuk azok-

nak végét : vagy a mellyek következnek,

mondjátok meg nékünk

!

23. Mondjátok meg, ezután minémü
dolgok lésznek

;
hogy esmérjük meg,

hogy ti istenek vagytok ? vagy cseleked-

jetek jól vagy gonoszul, hogy azt látván

álmélkodjunk azon mindnyájan ?

24. Imé ti semmibl vagytok^ és a ti

alkotmányotok is semmibl vagyon:

utálatos * az ember, a ki titeket szeret.

* rész 42, 17.

25. És támasztok észak fell ollyat, ki

eljöjjön és naptámadatról, ki az én ne-

vemet segítségül hivja, ki eljvén meg-
tapodja a Fejedelmeket, mint a sárt, és

mint a fazékgyártó a sárt.

26. Kicsoda mondotta meg ezt eleitl

fogva, hogy megtudnánk; vagy régtl

,
fogva, hogy ezt mondanánk: Igaz! De

senki nincsen, ki megmondotta volna,

; sem a kinek szava hallatott volna, és

senki nincsen, ki a ti beszédeiteket hal-

. laná.



ÉSAIÁS 41. 42. 723

27. Én vagyok a ki eleitl fogva mon-

dom a Sionnak : ímhol, ímhol jelen va-

gyok : és a Jérusálembelieknek * adok

örömmondót ; * rész 4o, i. 2.

28. Mert ha tekintem, egy sincsen, ezek

között is nincsen csak egy is, ki tanácsot

tudna adni, vagy a kik, mikor kérdem
ket, valamit felelhetnének.

29. Imé mind ezek csak hijábavalóság,

semmi az cselekedetek : szél és hijá-

bavalóság az öntött * bálványok.
* Zsolt. 115, 4—8.

42. RÉSZ.
Meásiásról : Zsidók megkeméiiyetlésekröl.

Imé az én * Szolgám, kihez én támasz-

kodom, az én Választottam, kit az én

lelkem kedvel, az én Lelkemet f adom
belé, a Pogányoknak Ítéletet szól

!

* Máté 12, 17. 18. t Máté 3, 16. 17.

2. Nem kiált, nem emeli fel magát ^ és

nem hallják az szavát az utczán.

3. A megrepedezett nádat meg nem
rontja ; és a füstölg gyertyabélet nem
oltja meg : igazságban szolgáltat Ítéletet.

4. Nem fárad el és nem unja el míg-
nem e földön ítéletet tészen és az

törvényét a szigetben lakozók nagy öröm-
mel vészik.

5. Ezt mondja a hatalmas Úr Isten, a

mennyeknek teremtje, és ki azokat ki-

terjeszti, ki a földet és abból való álla-

tokat elterjeszti, ki * ád lelket a földön

lakozó népnek, és lehelletet azoknak,

kik 'á. földön járnak. * csei. n, 25.

6. Én Úr, hívtalak téged igazságban,

és a te kezedet fogván megrizlek té-

ged; és tészlek téged népnek szövetsé-

gévé
;
Pogányoknak * világosságává

;

* rész 49, 6. Luk. 2, 32.

7. Hogy a vakoknak szemeiket meg-
nyissad, kihozzad a foglyot* a tömlöcz-

bl, és a fogházból a f setétségben

ülket. * Luk. 4, 18. f rész 9, 2.

8. Én vagyok az Úr, ez az én nevem,
és az én dicsségemet * másnak nem
adom, sem az én tisztességemet a bál-

ványoknak. * rész 48, 11.

9. A régi dolgok imé eljöttek, és uj

dolgokat én jövendölök , minekeltte
meglennének megmondom néktek !

10. Énekeljetek az Úrnak * uj éneket,

az dícséretit énekeljék a földnek hatá-

rán : kik a tengeren jártok, és a tenger-

ien való állatok, szigetek, és azoknak
lakói. * Zsolt. 9G,i.

11. Emeljék fel szavokat^ a puszta, és

annak városai a faluk, mellyekhen la-

koznak a Szerecsenek; énekeljenek a

ksziklának lakosai, a hegyeknek tete-

jérl kiáltsanak. * zsoit. 97, 1

.

12. Adjanak dicsséget az Úrnak, és

az dícséretit a szigetekben hirdessék.

13. Az Úr, mintegy ers Óriás kij,

mintegy hadakozó férj fiú felserkenvén

búsultában kiált és örül, az eilenségín

ert vészen.

14. Ezt mondván: Eégtl fogva hall-

gattam, siket voltam, magamat megtar-

tóztattam : mint a gyermekszül kiáltok,

pusztítok, és mindeneket emésztek !

15. Elpusztítom a hegyeket és halmo-
kat, és azoknak minden füvöket meg-
száraztom, és a folyóvizeket szigetekké

tészem, és a tókat megszáraztom

;

16. Hogy vezéreljem a vakokat az utou,

mellyet nem tudnak vala, viseljem ket
az ösvényeken, mellyeket nem tudnak
vala, a sötétséget világosságra változ-

tassam elttök, és az egyenetlen földet

egyenessé : ezeket cselekeszem vélek, és

el nem hagyom ket

!

17. Hátrafordulnak, megszégyenülnek,

a kik bíznak * a bálványban, a kik

mondják az öntött bálványnak : Ti vagy-

tok a mi Istenünk !
* zsoit. 97, 7.

18. Óh ti síketek, halljátok, és ti va-

kok, lássátok !

19. Kicsoda vak, hanem csak az
^' én

Szolgám ? és kicsoda ollyan síket, mint
az én Követem, kit elbocsátok ? kicsoda

ollyan vak, mint a Fejedelem ? és ollyan

vak, mint az Úr Szolgája ?

* Ezek. 12, 2. 5 Móz. 32, 28.

20. Sok dolgokat láttál;* de nem vet-

ted eszedbe, füleid nyitva vágynak ; de

nem hallasz. *rész e, 9. 10.

21. Az Úr gyönyörködik vala*o benne

az igazságáért, az törvényéibe? mél-

tóságossá és becsületessé f tette vala

tet. * 5 Móz. 28, 63. t Zsolt. 147, 19. 20. 5 Móz. 4,8.

22. De e nép elragadoztatott ; és elta-

podtatott, megkötözvén minden ifjakat

tömlöczbe vetik, elraboltatnak, és nem
lészen, ki megszabadítsa ket, prédái-

tatnak, és nem lészen, ki azt mondja:
Add vissza !

23. Kicsoda veszi ezt is * közzületek

fülébe? kicsoda figyelmez erre, hogy
ezután eszébe vegye magát ? * vers 19, 25.

24. Kicsoda adta ragadományra Jákó-
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bot, és Izráelt/a kóborlóknak? avagy

nem az Úr é ? 0, a ki ellen vétkeztünk:

mert nem akartak az o utaiban járni, és

nem engedtek az törvényének.

25. Annakokáért kiontotta reá az

búsulásának haragját, és a hadnak ere-

jét : meggyújtotta tet mind körül, és

nem vette eszébe
; felgerjedett ellene,

és nem vette eszébe.

43. RÉSZ.

Szabadulás a testi s lelki fogságból.

Most pedig ezt mondja az Úr, a te Te-

remtd, óh Jákób ! és a te formálód, óh

Izráel : Ne félj : mert megváltottalak

téged, a te nevedrl nevezlek téged,

enyim vagy te

!

2. Mikor a vizeken általmenéndesz

;

veled lészek, és a vizek * el nem borítnak

téged. Mikor a tíízön járándasz, meg
nem égsz, és a láng meg nem f perzsel

tégedet

;

* 2 Móz. 14, 22. 29. Zsolt. 66, 12. fDán. 3,21—27.

3. Mert én vagyok a te Urad Istened,

Izráelnek szentelje, te megtartód: Ad-
tam a te váltságodban * Egyiptomot,

Szerecsenországot és Sébát te éretted.

* Ezek. 29, 18. 19.

4. Miolta az én szemeim eltt kedves

kezdettél lenni, azolta tiszteletes * vol-

tál ; mert én szerettelek téged ; az em-
bert éretted adom, és a népeket a te

életedért. * rész 42, 21. 2 móz. 19, 5.

5. Ne félj :
* mert én veled vagyok,

napkeletrl meghozom a te magodat, és

napnyugotról is egybegyjtlek téged

!

* rész 44, 2.

6. Azt mondom az északnak : Add
meg ! és a délnek : Ne tartsd meg

!

Hozd meg az én fiamat meszünnen, és

az én leányimat a földnek utolsó hatá-

rából.

7. Mindent, valaki az én nevemrl ne-

veztetik, kit az én dicsségemre terem-

tettem ; a kit formáltam, és a kit te-

remtettem.

8. Hozd el a vak * népet, mellynek

immár szemei vágynak, és a siketeket,

kiknek füleik vágynak. * rész 42, is. 19.

9. Minden Pogányok gyjtessenek

egybe, és anemzetségek gyljenek egybe,

azok közzül kicsoda * mondaná meg
ezt ? Vagy az elébbi dolgokat mondják
meg nékünk, adjanak bizonyságot ma-

gok fell, hogy legyenek igazak, vagy

hallják ; és ezt mondják : Igaz !
* rész 41,22.

10. Ti vagytok az én bizonyságim, azt

mondja az Úr, és az én * szolgám, kit

én választottam, hogy megtudjátok, és

hidjetek nékem, és megértsétek, hogy

én vagyok csak, és hogy én elttem nem
formáltatott f semmi az Istentl, és

utánnam is semmi nem lészen.

* rész 42, 1. t rész 41, 4. Hós.13,14.

11. Én vagyok, én vagyok az r! és

nálamnál több Szabadító nincsen !

12. Én mondom meg, * én tartalak

meg, én jelentek meg mindeneket^ és

nem valamelly idegen Isten ti közötte-

tek: ti is nékem bizonyságim vagytok,

azt mondja az Úr, hogy én vagyok az

Isten !
* rész 41, 26. 27.

13. Még minekeltte a nap volna is,

én vagyok és senki az én kezembl ki

nem vészen valamit. Mikor én valamit

cselekeszem, kicsoda * fordítja azt el ?

* rész 14, 27. Jdb 9, 12.

14. Ezt mondja az Úr, a ti Megváltó-

tok az Izráelnek Szenté : Ti érettetek

elküldök * Babilóniába, és minden ers-
séget elrontok, a Káldeusokat is az

hires hajóikkal. * Jer. 29, 10. 2 Krón. 36, 22, 23.

15. Én Úr vagyok a ti szent /etetek,

Izráelnek teremtje, ti Királyotok.

16. Ezt mondja az Úr, ki a * tengeren

utat csinál , és az ers vizeken f ös-

vényt. * 1 Móz. 14, 22- 29. t Jós. 3, 16.

17. Ki elhozza a szekereket, lovagokat

nagy sokaságot és ert, mellyek egy-

szersmind elesnek, iigy hogy fel ne kel-

jenek
;
meghalnak mint a gyertyabél

eloltatnak.

18. Ne emlékezzetek meg az elbbiek-

rl, és a régiekrl ne gondolkodjatok
;

19. Imé én új dolgot cselekeszem,

ezennel meglészen, avagy nem értitek é

azt meg ? A pusztában utat szerzek, és

a kietlenben folyóvizeket.

20. Megtisztel engem a meznek ke-

gyetlen vada, a sárkányok, és a strucz-

madárnak fijai,minekutánna a pusztában

vizet szerzek, a kietlenben folyóvizeket,

hogy az én népemnek az én választot-

tamnak inni adnék.

21. A nép, * mellyet magamnak for-

máltam, az én dicséretemet hirdetik
;

* Luk. 1, 74. 75.

22. Mert te Jákób nem hívsz engemet
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segítségül, sot inkább megfáradtál én

bennem Izráel

!

23. Nem nékem áldozol a te égáldo-

zatidnak barmával, és a te áldozatiddal

nem tisztelsz engemet, noha^ nem ter-

hellek tégeá felfttéh^ hogy nékem szol-

gálnál minhával, és nem fárasztlak téged

jóillattétellel

!

24. Nem vettél nékem pénzen jóillatú

állatot, és a te áldozatidnak kövérével

nem részegítettél meg engem, söt in-

kább szolgálattal terhelsz engem a te

bneiddel, fárasztasz engem a te hamis-

ságiddal

!

25. Én vagyok, én vagyok, ki eltörlöm

a te álnokságidat én * magamért, és a

te bneidrl meg nem emlékezem !

26. Juttasd eszembe nékem, pereljünk

ketten, beszéld meg igazságodat^ hogy

igaznak találtassál. * Ezék. se, 22.23.

27. A te atyád * vétkezett elször, és

a te Irásmagyarázóid hajlottak el én

tlem.
28. Annakokáért fertelmeseknek itélem

a Szentségnek Fejedelmit, és Jákobot

veszedelemre rendelem , és az Izráelt

gyalázatra ! * 2 ku. 21, 11-13.

44. EÉSZ.

Istennek lelki jótéteményei, és dicssége : bálvánj'oknak

hijábavalóságok.

És most Jákób, én * szolgám, hallgasd

meg, és Izráel, kit én választottam

:

* rész 41, 8.

2. Ezt mondja az r a te Teremtd,
és a ki téged formált anyád méhétl
fogva, és segéli tégedet : Ne félj * én

szolgám Jákób, és én szerelmesem, kit

én választottam ! * rész 43, 5. e. jer. 30. 10.

3. Mert vizeket töltök ki a * szomjú-

hozóra, és folyóvizeket a szárazra ; ki-

töltm az én Lelkemet a te magodra,

és az én áldásomat a te csemetéidre

;

* rész 35, 7. Jóel 2, 28. Ján. 7, 38.

4. Es virágoznak mint a füvek közt a

virágok^ mint a fzfák a vizek folyásai

mellett

!

5. Egyik azt mondja : Én az Úré va-

gyok ! a másik neveztetik Jákobnak ne-

vérl, némelly az maga kezével irj

a

ezt : Én az Úré vagyok^ és az Izráelnek

nevérl nevezi magát

!

6. Ezt mondja az Úr, az Izráel Királya,

és az Megváltója a Seregeknek üra

:

Én vagyok az* els és az utolsó, és ná-

lamnál több Isten nincsen.

* rész 41,4. Jel. 1, 8-17.

7. Ha valaki én hozzám hasonlatos;

hivja el a mi elmúlt, és mondja meg
azt és rendelje el azt nékem, az idtl
fogva, hogy e világnak népét rendeltem,

és a mellyek hamar lésznek vagy a

mellyek sok id múlva lésznek, mond-
ják meg nékik.

8. Ne féljetek, és ne rettegjetek
;
avagy

nem mondottam é meg, és nem adtam

é tudtodra ezeket az idtl fogva ? és ti

is bizonyságim * vagytok nékem^ ha va-

gyon több Isten nálamnál, és hogy nin-

csen olly ers, kit nem tudnék.
* 5 Müz. 4, 35. 39. 1 Kir. 8, 60.

9. A bálványoknak csinálói mindnyá-

jan hijábavalók , és az szerelmes bál-

ványaik nékik nem használnak, és azok-

ról magok bizonyságok
,

hogy nem
látnak, és * semmit nem tudnak : annak-

okáért megszégyenülnek.
* rész 40, 20. Zsolt. 115,5.

10. Ki csinál azért Istent, vagy öntött

bálványt, melly semmit nem használ ?

11. Imé annak társai * mind megszé-

gyenülnek, és azoknak mesterei is az

emberek közzül valók. Akármint gyl-
jenek mindnyájan és álljanak ; mindaz-
által félnek, és mind együtt megszégye-
nülnek. * rész 42, 17. Zsolt. 97, 7.

12. A kovács az fogóját * fogván,
munkálódik a szénben ; az prölyeivel

formálja azt, munkálódik a körül min-
den erejével, annyira megéhezik, hogy
semmi ereje nincsen ; nem iszik vizet is,

annyira, hogy elfogyatkozzék. *Jer.io, 3. 4.

13. Az ács a mér czérnát néki vonsza,

elintézi azt az festett sinorjával, sze-

gesen szabja azt, vagy czirkalommal

elformálja azt mind addig, mignem em-
beri formára és emberi ábrázatra for-

málja, hogy üljön abálvány SiZ házában.

14. CzédrusíUt vág magának, tölgy és

cserfát hoz : válogat az erdnek fáiban

:

fenyfát plántál, mellyet az es felnevel.

15. Azokból az ember tüzet gerjeszt

:

mert azoknak egy részét veszi, hogy

megmelegedjék ; a kemenczét is béfüti

azokkal, hogy kenyeret süssön : annak-

felette Istent csinál, és azt imádja : bál-

ványt csinál, és az eltt arczal leborul.

16. A felét megégeti tzzel, a felénél

hust eszik, pecsenyét süt, és megelége-
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dik : Azután megmelegiti magát, és azt

mondja: Bezzeg jól járék, megmelege-

dém, a tznél voltam !

17. Annak maradékából Istent farag,

azaz, bálványt magának : meghajol az

eltt és imádja, könyörög néki és azt

mondja: Szabadíts meg engemet, mert

Istenem vagy te.

18. Nem tudnak semmit, sem nem ér-

tenek: mert békente az ö szemeiket,

hogy ne lássanak, és sziveket hogy ne

értsenek.

19. És nem veszi eszébe, nincsen any-

nyi tudománya vagy értelme, hogy azt

mondaná : Ennek felét megégettem tz-
zel, és annak szenénél kenyeret sütöt-

tem, pecsenyét sütöttem, jól laktam ; a

maradékából pedig utálatosságot kell é

csinálnom? áfának törzsöke eltt esném

é térdre ?

20. Hijábavaló dologgal * legelteti ma-
gát, az 0 megcsalatkozott szive elhajtja

tet, és nem szabadítja meg az lelkét,

sem ezt nem mondja : Avagy nem ha-

misság vagyon é az én jobbkezemben ?

* Jer. 10, 14.

21. Emlékezzél meg ezekrl Jákób és

Izráel, mert én szolgám vagy te : és for-

máltalak tégedet, én szolgám vagy te

Izráel, el ne felejtkezzél én rólam !

22. Eltörlöttem a te álnokságidat mint

a felleget, és mint a felht a te bnei-
det, térj én hozzám ; mert én * váltotta-

lak meg tégedet. * rész 43, u.

23. Örüljetek Egek : mert az Úr mi-

velte ezeket : örvendezzetek földnek alsó

részei, hegyek énekeljetek, erdk, és

azoknak minden fái: mert megváltotta az

ür Jákóbot, ésizráelben megdicsíttetik!

24. Ezt mondja az Úr, a te Megváltód,

és ki téged angdd méhétl fogva for-

mált : En vagyok az Úr, ki mindeneket

cselekeszem ; az Egeket egyedül * ki-

terjesztem, a földet elszélesitem az én

ermmel ! * zsoit.104,4.

25. A jövendmondóknak jegyeket az

Isten elfordítja, megbolondítja a varázs-

lókat; a bölcseket megszégyeníti, és

azoknak bölcseségeket megbolonditja.

26. Az szolgájának beszédét megtel-

jesíti, és az követeinek tanácsokat

véghezviszi, ki azt mondja Jérusálem-

nek ! Te benned jövendre laknak ! és a

Júda városiról : Megépíttetek, és az

pusztáit felépítem.

44. 45.

27. Ki azt mondja e mélys égnek ; Szá'

radj meg, és a te folyóvizeidet megszá"
raztom.

28. Ki Czirusnak azt mondja : Én pász-

torom ! és minden akaratomat véghez-

viszi, és Jérusálemnek ezt f mondja:
Megépittetel ! és a templomnak

;
Meg-

fundáltatol. * rész 45, 1. 4. t 2 Krón. 36, 22.23-

45. KÉSZ.
Babilon megvétele. Templom épülése. Zsidk megjövése.

Pogányok hivatala.

Ezt mondja az Úr az megkent Kirá-

lyáról *Czirusról, kinek jobbkezét fog-

tam, hogy eltte meghódoltassam a

népeket, hogy a Királyoknak derekokat

megertlenitsem : hogy eltte meg-
nyissam a kapukat, hogy a kapuk bé ne

zároltassanak. * 2 Krdn. 36, 22. 23

2. Én te eltted megyek, és az egye-

netleneket megegyenesítem , az ércz-

kapukat megrontom, és a vaszárokat

eltöröm.

3. És néked adom az elrejtett kincse-

ket, és a titkos helyre tétetett gazdag-

ságokat
;
hogy megtudjad, hogy én va-

gyok az Úr, ki téged neveden nevezlek,

Izráelnek Istene

!

4. Az én szolgámért Jákobért, és vá-

lasztott Izráelemért neveztelek tégedet

nevedrl : elneveztelek tégedet, jóllehet

nem esmérsz engemet

!

5. Én vagyok az Úr, és nincsen több,

nálamnál több Isten nincsen ! felöve-

deztelek tégedet, jóllehet engemet * nem
esmérsz.

6. Hogy megtudják napkelettl fogva

és napnyugottól fogva, hogy nincsen

több nálamnál : Én vagyok az Úr, és

nincsen több én nálamnál ! * 6 móz. 4, 35.

7. Ki a világosságot formáltam, és a

setétséget teremtettem, békességet szer-

zek,^ és gonoszt * teremtek : Én vagyok

az Úr, ki mind ezeket cselekeszem

!

8. Egek, harmatozzatok onnét felül, és

az Egek csepegjék az igazságot, n3dssa

meg magát a föld, és származzanak on-

nét a szabadítás és igazság : teremje

azokat mind együtt ; én Úr teremtettem

azt. * Hós. 10, 12.

9. Jaj annak, a ki az Teremtje ellen

támad, és a cserépnek, melly a több

cserepekhez hasonló. Avagy mondja é a

sár * az csinálójának : Mit csinálsz,

holott e dologhoz semmi kezeid nincse-

nek ? * Jer. 18, 6, Róm. 9, 21.
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10. Jaj annak^ a ki az attyának azt

mondja : Mit nemzesz ? és az annyá-

nak : Mit szülsz ?

11. Ezt mondja az Úr, az Izráelnek

Szenté és Teremtje ; Ezeknek jelensé-

gét kérjétek én tlem, és az én fijaimtól

és kezeimnek cselekedetitl * tiltsatok

meg engemet. * Jer. is, 6.

12. Én * teremtettem a földet, az em-
bert is azon én teremtettem : az én ke-

zeimmel terjesztettem ki az Egeket, és

én parancsolok azoknak minden sere-

gének. * Zsolt. .33, 6.

13. Én támasztom fel ötet igazságban,

és minden utait én igazgatom, ö épiti

meg az én * városomat, és az én fog-

lyaimat elbocsátja jutalom és ajándék

nélkül, azt mondja a Seregeknek Ura

!

* rész 44, 28. 2 Krdn. 36, 22-26.

14. Ezt mondja az Úr : Égyiptomnak
marhája, a Szerecsenek és a nagy Sza-

beusoknak * kereskedések reád fordul-

nak és tiéid lésznek, téged követnek,

békókban járnak , és magokat eltted
meghajtják és néked esedeznek: mert

csak te közötted vagyon az f Isten és

nincsen több Isten nálánál.

* rész 43, 3. t 5 M<5z. 4, 20.

15. Bizony te, óh Isten, ki magadat
el szoktad rejteni, Izráelnek szabadító

Istene vagy !

16. Megszégyenülnek és meggyaláz-
tatnak mindnyájan k, nagy gyalázattal

mentek el mindnyájan a * bálványok-
nak faragói. * rész 44, 11.

17. Az Izráel megszabadul az Úrban
örökkévaló szabadulással, nem szégye-

nültök meg, és nem lésztek gyalázato-

sok soha örökké

;

18. Mert azt mondja az Úr, ki az Ege-
ket teremtette, ( az Isten, a földnek

formálója és alkotója, annak meger-
sitje, nem hijába teremtette azt ; hanem
hogy laknának azon, azért formálta
azt). Én vagyok az Úr, és nincsen több
nálamnál

!

19. Nem titkon * szóltam, nem a föld

setétségének helyén, nem f mondottam
hijába a Jákób magvának : keressetek

engemet ! Én vagyok az Úr, ki igazságot

szólok, megjelentem ; a mellyek igazak.
* 2 Móz. 19, 16—19. 20, 18—22. f 5 Móz. 28, 1-14.

20. Gyljetek egybe, és jöjjetek el :

jöjjetek ide , kik a pogányok közzl
megszabadultatok : semmit nem tudnak
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a kik hordozzák az faragott bálványok-

nak fáját, és olly Istent imádnak, melly

meg nem tarthat.

21. Mondjátok meg, hozzatok el;
tartsatok egyetembe tanácsot. Kicsoda

mondotta meg ezt régi idtl fogva,

eleitl fogva kicsoda jelentette meg ?

Avagy nem én é, az Úr ? És nincsen ná-

lamnál több Isten, igaz Isten, és Meg-
tartó nincsen tohb én nálamnál

!

22. Én reám nézzetek, hogy megtar-

tassatok földnek minden határai : Mert
én vagyok az Isten, és nincsen több !

23. Én magamra megesküdtem, ki-

ment az én számból az igazságnak be-

széde, és meg nem változik, minden térd

nékem * hajol meg, minden nyelv reám
esküszik. * Maiak. 1, 11. Eóm. 14, 11.

24. Csak az urban vagyon, azt mond-
ják én felölem, minden * igazság és er

;

hozzá mennek : de megszégyenülnek

mind azok, kik haragusznak ellene.

* rész 44, 26,

25. Azúrban igazittatnak meg,és dicse-

kedik * Izráelnek egész magva. * rész 44, .5,

46. RÉSZ.

Bálványok romlása Babilóniában,

Elesett* Bél, elromlott Nébó, az bál-

ványaik az oktalan barmokra rakattat-

nak, a kik titeket hordoznak, azoknak

terhekre lésztek
;
súlyosok lésztek, any-

nyira hogy elfáradjanak. * Jer. 50, 2. 48, 1.

2. Elestek, megromlottak egyenlké-

pen, nem oltalmazhatták meg* magokat,

hogy terhekre ne lennének, és lelkek

fogságra vitetett. * Jer. 50, 2.

3. Hallgassatok engem, Jákób háza,

és Izráel házának minden maradékai,

kik hordoztattok anyátok * méhétl fog-

va, kik viseltettek születéstektl fogva.

* Zsolt. 22, 10. 11. 71, 6.

4. Mind vénségtekig ugyan csak én, és

mind addig, mig megszfíitök,én hordoz-

lak. Én teremtettelek,én visellek,én hor-

dozlak*és megtartlak!* 5 móz. 1,31-33.32,10.12.

5. Kihez hasonlítotok engemet, és ki-

vel tesztek * egyenlvé, s kivel vettek

egybe engem, hogy egymáshoz hasonlók

lennénk ? * rész 40, is. 25.

6. Kik aranyat vesztek el a ti erszé-

I

nyitekbl, és az ezüstöt megméritek ser-

I

penyben : megszerzdtök az ötvössel,

I

hogy abból Istent csináljon, melly eltt

meghajoljatok ; és mellyet imádjatok.
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7. Hordozzák azt az ö vállokon,* vise-

lik azt, azután helyheztetik azt az

helyére, holott áll, az Ö helyébl el nem
megyén, ha valaki kiált is néki : nem
hallgatja meg, az nyomoriiságából nem
szabadítja meg azt. * Jer. lo, s.

8. Emlékezzetek meg errl, és legye-

tek ersek, emlékezzetek meg errl, ti

bnösök

!

9. Emlékezzetek meg az elbbeniekröl,

mellyek eleitl fogva lettek ; mert én va-

gyok az Isten, és nincs több Isten nálam-

ndl^és nincsen senki hozzám hasonlatos.

10. Ki eleitl fogva megmondom mm-
dennek végét, és eleitl fogva azokat,

mellyek még nem lettek : ki valamit

megmondok az én tanácsom * megáll,

és minden akaratomat véghezviszem.
* Zsolt. 33, 11. Zsid. 6, 17.

11. Ki elhívom napkeletrl a madarat,

nagy messze földrl az én tanácsomnak
elkövetjét: szóltam, és elhozom ezt;

rendeltem, és véghezviszem ezt.

12. Hallgassatok engemet, ti kemény
szivüek, kik az igazságtól távol vagytok !

13. Elhozám az én igazságomat, nem
messze vagyon, és az én * szabaditásom

nem késik : mert szerzek Sionban f sza-

badulást ; Izráelben lészen az én dics-
ségem !

* rész 52, 6. Jer. 29, 10. f rész 44, 28.

47. RÉSZ.

Batilóniateliek veszedelme.

Szálj le és ülj a porban, te szz Babi-

lonnak leánya, ülj a földön, nincsen im-
már királyiszéke ' a Káldeabeliek leá-

nyának : Mert nem lészen többé, hogy
tégedet gyengének és kedvére tartott-

nak hívjanak. * Dán. 5, 30. 31.

2. Eredj a malomba és rölj lisztet:

a te hajadat bocsásd meg, mezitelenitsd

meg * lábaidat, fedezd ki száraidat, eredj

által a folyóvizeken. * 2 sám. 15, 30.

3. Megjelentetik a te * mezítelenséged,

és megláttatik a te rútságod ; bosszút

állok, és nem áll ember én ellenem.
* Jer. 13, 26. 27. Neh. 3, 5.

4. Ezt mondja a mi megváltónk,Seregek-
nek üra az neve, az Izráelnek Szenté !

5. lilj le, hallgass, és menj bé a setétbe

Káldeusok leánya: mert nem hivattatol

többé országok * Asszonyának. * vers i.

6. Felgerjedtem vala az én népem el-

len, az én örökségemet * megfertztet-

tem vala, és adtam ket a te kezedbe

;

nem cselekedtél vélek irgalmasságot a

vén emberen a te igádat igen megnehe-
zítetted. * 2 Kir. 25, 1—11.

7. És ezt mondottad : Mind örökké

Asszony * lészek ! ez ideig soha nem
gondolkodtál errl, és meg nem emlé-

keztél annak végérl. * Jei. is, 7.

8. Most azért halld meg ezt, te ked-

vére, tartott, ki nagy bátorsággal ülsz,

ki azt mondod a te szivedben : Én * va-

gyok, és nincsen több nálamnál, nem
ülök özvegységben, és az árvaságot soha

meg nem kóstolom !
* Ezék. 28, 2.

9. De mind e kett reád következik

nagy hamar egy idben, az árvaság és

özvegység ; mikor a te hüneid bételje-

sednek, akkor következnek reád a te

szemfényvésztidnek bségéért é^s varázs-

lóidnak sokságáért

;

10. Mert a te gonoszságodban biztál,

és azt mondottad : Senki nem lát engem

!

A te bölcseséged és tudományod csalt

meg téged. És ezt mondottad szivedben

:

Én vagyok^ és nincsen több nálamnál

!

11. Azokáért j te reád veszedelem,

mellynek kezdetit nem tudod! és követ-

kezik te reád romlás, mellyet el nem
távoztathatsz, és j te reád nagy hirte-

lenséggel pusztulás, mellyet meg nem
tudhatsz.

12. Állj el most a te varázslóiddal és

a te * szemfényvesztésednek sokságával,

mellyekben munkálkodtál gyermeksé-

gedtl fogva ; ha valamit használhatnál,

ha valamimódon megmaradhatnál

!

* Dán. 2, 2.

13. Fárasztottad magadat a te taná-

csidnak sokságában ;
* álljanak el im-

már, és tartsanak meg téged az Égbe-

nézk, kik a csillagokat nézik, és a

hónapokra számot tártnak^ és oltalmaz-

zanak meg téged a reád következendk-

tl.

14. ímé ollyanok lésznek mint a poz-

dorja, a tüz emészti meg azokat, nem
mentik meg életeket a tztl, nem ma-
rad meg a szemekben is, melly meg-
melegítené, sem a tzben, melly eltt

ülnének. * rész 44, 25.

15. így jársz te azokkal, a kikkel fá-

rasztottad magadat ; st a te gyermek-

ségedtl fogva való kereskedid is el-

bujdosnak, kiki e világnak egyik része

felé, senki nem lészen, ki téged meg-
megoltalmazna !
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48. EÉSZ.

Zsidók buiiei. Bálványok hijábavalósága. Czirus diadal-

ma a Babilóniaiak ellen.

Halljátok ezt Jákob háza, kik nevezik

magokat az Izráel nevérl, és a Júda

forrásiból származtak, kik az Úr nevére

esküsznek, és az Izráel Istenét * emle-

getik, nem hiven, és nem f igazán

:

* Zsolt. 78, 34—36. f Jer. 5, 2.

2. Jóllehet a szent várostól nevezik

magokat, és az Izráel Istenéhez támasz-

kodnak, kinek neve Seregeknek Ura.

3. A melly régi dolgokat eleitl fogva

megmondottam vala, és az én számból

származott dolgokat
;
mellyeket szóltam

vala, azokat hamar véghez vittem, és

megkövetkeztek.

4. Mivelhogy tudtam, hogy * kemény
vagy, és a te nyakad vasinakból áll, és

a te homlokod ollyan mint az aczél.

* 2 Móz. 32, 9. Hós. 4, 4.

5. Annakokáért megmondottam néked

eleitl fogva, minekeltte * reád követ-

keznék, tudtodra adtam, hogy ezt ne

mondanád : Az én bálványom mivelte

ezeket, az én faragott vagy öntött bál-

ványom parancsolta ezeket. * Ámós 3, 7.

6. Hallottad vala, lássad mind ezt : ti

pedig nem tésztek é errl bizonyságot ?

Már most új és elrejtett dolgokat mon-
dok néked, mellyeket nem tudsz vala.

7. Mellyek most rendeltetnek és nem
régtl fogva, és mellyeket ennek eltte

nem hallottál, hogy ezt ne mondanád

:

Imé tudtam én azokat

!

8. Mellyekhen semmit nem hallottál,

nem tudtál, a te lüledbe is attól fogva

nem ment. Jóllehet tudtam hogy te

mindenestl hitetlenül cselekeszel, és

hogy eleitl fogva * rugodozónak hivat-

tattál; * 5 Móz. 32, 15—18.

9. Mindazáltal az én nevemért * elha-

lasztom az én búsulásomat, és az én

tisztességemért megmértéklem ellened

való haragomat^ hogy téged ki ne vág-
jalak. * Ezék. 20, 22.

10. Imé megtisztítlak téged, de nem
ugy, mint az ezüstöt, megtisztítlak té-

ged a nyomorúságnak * kemenczéjében.
* rész 4, 3. 27, 9.

11. En magamért, én magamért mive-
lem ; mert mimódon engedném^ hogy az

m nevem megfertztessék ? Az én * di-

csségemet is másnak nem adom.*'"*^-^'-

12. Hallgass engem Jákób, és Izráel

éntlem hivattattál,én vagyok,énvagyok

az * els, utolsó is én vagyok ! * rész 41, 4.

13. A földet is az én kezem fundálta,

és az én jobbkezem mérte meg arasszal

az Egeket, ha én szólítom azokat, azon-

nal jelen vágynak.

14. Gyljetek egybe ti mindnyájan, és

halljátok meg, ki^ mondotta meg azok

közzl ezeket ? az Úr szerette tet, min-

den akaratját elvégezi * Babilóniában,

és az karja lészen a Káldeusok ellen.

* rész 46, 1. 47, 1—15.

15. Én, én szóltam, és én hivtam tet,

elhozom tet, és az úta szerencsés lé-

szen.

16. Jöjjetek én hozzám, halljátok meg
ezt : Nem szóltam eleitl fogva * titkon

:

Az idtl fogva, hogy e dolog lett, ott

voltam ; mert engemet az Úr Isten kül-

dött el, és az Lelke. * rósz 45, 19.

17. Ezt mondja az r a te Megváltód,

az Izráelnek Szenté: Én vagyok a te

Urad Istened, ki téged tanítlak haszno-

san, és vezérellek az uton mellyen jársz.

18. Vajha * figyelmeztél volna az én

parancsolatimra, ollyan volna a te bé-

kességed, mint a folyóvíz ; és a te igaz-

ságod, mint a tengernek habjai.

* 5 Mdz. 28, 1— 14. Zsolt. 81, 14—17.

19. A te magod is ollyan volt volna,

mint a tenger fövenye, és a te méhed-
nek gyümölcsei, mint annak kövecskéi

:

Nem vágattatnék ki és nem veszne el

az neve az én orczám ell.

20. Menjetek ki Babilonból, * fussatok

ki Káldeából, nagy kiáltó szóval hirdes-

sétek és mondjátok ezt, hirdessétek ezt

a földnek utolsó határáig és mondjátok:

megszabadította f az Úr az szolgáját

JákÓbot. * Jer. 51, 6-8. f Jer. 29, 10.

21. Nem szomjúhoztak, mikor a pusz-

tán általvitte ket, a ksziklából * vizet

folytatott nékik, meghasította a kszik-
lát, és vizek jöttek ahhól. * 2 móz. 17, e.

22. Nincsen semmi * békességek az is-

tenteleneknek, azt mondja az Úr

!

* rész 47, 10. 11. 57, 51.

49. RÉSZ.
Krisztus hivatalából származó jók

Halljátok meg beszédemet szigetben la-

kozók, és vegyétek eszetekbe távolvaló

népek. Az Úr az én anyám méhétl fogva

hivott engemet, az én anyám méhében
mikor volnék, megemlékezett az én ne-

vemrl.
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2. És ollyanná tette az én számat mint

az éles * szabl3^a, az kezének árnyékával

fedezett bé engemet, és ollyanná tett en-

gemet, mint a fényes nyil, az tegzében

rejtett el engemet. * Jer. i, 9. 10. zsid. 4, 12.

3. És monda nékem: Én szolgám vagy

te Izráel, te benned dicsekedem !

4. Én pedig mondék: Hijába munkál-

kodtam, hijába és haszontalan költöttem

el ermet; mindazáltal az én Ítéletem

az Úr eltt vagyon^ és az én munkám
az én Istenemnél.

5. Most is pedig azt mondja az Úr, a

ki engem maga szolgájának formált az

én anyám méhétl fogva, hogy Jákobot

hozzá megtérítsem ; ha pedig Izráel

hozzá nem megyén is, mindazáltal az

Úrnak szemei eltt dicsséges lészek, és

az én Istenem lészen ersségem.

6. Ezt is mondá: Kicsiny dolog ez,

hogy nékem szolgám légy, a Jákob nem-
zetséginek megépítésére, és az Izráel

pusztaságának helyreállatására ; a Po-

gánynépeknek is * világosságul adtalak

tégedet, hogy légy én Idvezitm a föld-

nek utolsó határáig. *rész42,6.7. Luk.2,30..32.

7. Ezt mondja az Úr az Izráelnek Meg-
váltója. Megszentelje, annak a kit meg-
utálnak lelkében, az utálatos népnek, az

Urak szolgájának : A Királyok meglát-

nak téged és felkelnek a Fejedelmek, és

tisztelnek az Úrért, ki igaz, az Izráelnek

Szentéért, a ki választott tégedet.

8. Ezt mondja az Úr: Kellemetes id-
ben * meghallgattalak téged és e sza-

baditásnak napján segítséggel voltam

néked és megtartlak téged, és tészlek

téged a népnek engeszteljévé, hogy a

földet megépítsed, hogy örökségül bír-

jad az elpusztult örökségeket. * 2 Kir. e, 2.

9. Hogy ezt mondjad a foglyoknak

:

Eredjetek * ki és azoknak, kik a sötét-

ségben vágynak : Mutassátok ki maga-

tokat ; az utakon legeltetnek és minden

magas helyekben lészen az füvök.

* rész 42, 7.

10. Nem éheznek * sem szomjúhoznak

a hévség sem árt nékik vagy a nap

;

mert a ki rajtok könyörül, az igazgatja

tet, és a vizeknek forrásira viszi ket.
* Jel. 7, 16.

11. Áz én h« gyeimet is mind utakká

tészem, és az én ösvényim magasak

lésznek.

12. Imé némellyek messze földrl j-

nek, és némellyek északról és napnyu-
gotról. és némellyek a Sinek földérl.

13. Énekeljetek * Egek, örvendezz föld,

és hegyek kiáltsatok : mert megvigasz-

talta az Úr az népét, és az szegényin

könyörül ! * zsoit. 96, 11.

14. Ha azt mondja a Sión : Elhagyott

engem az Úr, és az Úr elfelejtkezett én

rólam !

15. Yalyon elfelejtkezhetik é az anya
az kis gyermekérl, ugy hogy ne kö-

nyörüljön az méhének fiján ? ha azok

elfelejtkeznének is, de én nem * felejt-

kezem el te rólad ; * zsoit. 27, 10.

16. Imé az én kezeimre felírtalak té-

ged; a te kfalaid szüntelen elttem
forognak.

17. Te hozzád sietnek a te fijaid : a te

rontóid és pusztítóid messze távoznak

tled.

18. Emeld fel köröskörül * szemeidet

és lássad, mind ezek egybegylvén te

hozzád jöttek : Élek én, azt mondja az

Úr, hogy mind azokkal mintegy ékes-

séggel felöltöztetel, és azokat nyakad

körül kötöd, mint a mennyasszony az

arany lánczot /

19. Mert a te romlásid és pusztaságid,

és elpusztíttatott földed majdan szoro-

sabb lészen hogynem mint a lakosokat

béfoghatná, és a te rontóid messze el-

távoznak tled. * rész 60, 4.

20. Még a te árvaságodnak íijai füled

hallására azt kezdik mondani : Szoros

nékem e hely, menj el innét, hogy itt

lakhassam

;

21. És azt gondolod a te szivedben:

Kicsoda szülte nékem ezeket, holott én

megfosztatott özvegy voltam? fogoly és

ide s tova bujdosó voltam^ és ezeket ki-

csoda nevelte fel ? Imé én egyedül ma-
radtam volt, és ezek honnét vágynak?

22. Ezt mondja az Ür Isten : Imé fel-

emelem az én kezemet a Pogányokhoz,

és a népek között felemelem az én zász-

lómat és elhozzák a te fijaidat ölökben, és

a te leányid az vállokon hordoztatnak.

23. És a Királyok lésznek te táplálóid,

és a Királynéasszonyok te dajkáid, ha-

nyathomlok leesnek eltted a földre, és

a te lábaidnak porát * nyalják ; És meg-
tudod, hogy én vagyok az Úr, hogy nem
szégyenülnek meg a kik várnak enge-

met. * Zsolt. 72,9.

24. Avagy elvétethetik é az erstl a
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préda? Váljon az igaznak foglyai meg-
szabadulhatr.ak é ?

25. De az ür ezt mondja : St inkább

az erstl elvétetik az foglyaina/í se-

rege^ és a kegyetlen kezéh'ól a préda ki-

vétetik ; mert a kik téged háborgattak,

én azokat megháborítom, és ate íijaidat

megtartom

;

26. És azt mivelem, hogy a te nyo-

morgatóid a magok húsokat megegyék,

és mint az édes borral, a magok vérek-

kel * megrészegedjenek
;^
hogy megtudja

minden test, hogy én Úr vagyok, a te

Megtartód és Megváltód a Jákóbnak

ers IstPMe * Jei. u, 20. le, 6.

50. RÉSZ.

Zsidók megvettetése : Krisztus tiszta hivatala.

Ezt mondja az Úr : Hol vagyon a ti

anyátoknak megvettetésérl való bizony-

ságlevél, mellyel tet megvetettem ?

Avagy kicsoda az én kölcsönadóim köz-

zül, a kinek én eladtalak volna titeket ?

Imé a ti hamisságtokért * adattattok el,

és a ti anyátok a ti gonoszságitokért

vettetett meg. * rész 57, 17.

2. Mi az oka, hogy mikor hozzátok

megyek, senki jelen nincsen? Mikor szó-

lítlak, senki nem felel? avagy ugyan
megrövidült é * az én kezem, hogy meg
nem szabadithat? Avagy nincsen é én

bennem szabaditásra való er ? Imé az

én dorgálásommal megszáraztom f a

tengert, a folyóvizeket pusztává tészem,

annyira^ hogy megvesszenek azokban a

halak, mivelhogy nincsen viz, és szom-
juval meghaljanak.

* rész 59, ]. 4 Mdz. 11, 23. f 2 Móz. 14, 21. Js. 3, 16.

3. Az Egeket sötétséggel béboritom,és

ollyanná tészem azoknak béfedezjét,

miném a gyászruha.

4. Az Úr Isten adott nékem bölcs nyel-

vet hogy alkalmatos idben tudjam az

igét szólni a megfáradottnak ; felserkent

minden reggel, felserkenti az én füle-

met, hogy hallgassam ötet mint Tanító-

mestert.

5. Az Isten nyitotta meg az én fülemet,

és én nem voltam néki engedetlen,* hátra

nem fordultam tle. * z«id. lo, 5. 7.

6. Az én testemet adtam a verknek,

és az én orczámat a szaggatóknak : Az
én orczámat el nem vontam a gyalázatok

eltt és a pökdösés eltt.

7. Az Úr Isten pedig nékem segitsé-

49. 50. 51. 731

gem, azért nem szégyenültem meg

;

azért kemén3átettem * meg az én orczá-

mat ; mert tudom, hogy meg nem szé-

gyenülök. * Jer. 1, 18.

8. Közel vagyon, a ki engemet * meg-
igazít , kicsoda perelhetne én velem ?

álljunk el mind egyetembe ; kicsoda

lészen nékem peresem ? Jöjjön én hoz-

zám. * Róm. 8, 33.

9. Imé az Úr Isten az én segítségem

;

kicsoda kárhoztatna engemet ? Imé k
mindnyájan mint a ruha megavulnak, a

moly emészti meg ket.

10. Kicsoda közzületek, a ki féli az

Urat : Hallgassa az szolgájának sza-

vát: A ki sötétségben járt, és^nem volt

néki világossága : bizzék az Úrnak ne-

vében, és támaszkodjék az Istenéhez.

11. Imé ti mindnyájan tüzet gerjesz-

tetek, szikrákkal megkörnyékeztettek

:

Járjatok a ti tüzeteknek világosságában^

és a szikráknál, mellyeket ti gerjesztet-

tetek. Az én kezembl vagyon ez ti raj-

tatok, nagy fájdalomban fogtok feküdni

!

51. KÉSZ.

Istennek különb-különbféle Ígéretei.

Hallgassatok engemet, kik követitek az

igazságot, kik az Urat keresitek ! Te-

kintsetek a ksziklára, mellyhöl kivágat-

tatok, és a megnyilatkozott kútfre, a

honnét kihozattatok.

2. Tekintsetek Ábrahámra a ti atyá-

tokra, és Sárára,*H titeket szült: mert

egyedül hivtam tet és megáldám tet,

s megszaporitám tet. * zsid. 11, 11. 12.

2. Kétség nélkül megvigasztalja az Úr
a Siont, megvigasztalja minden pusz-

taságit, és ollyanná teszi az pusztáját

mint a * Hédent; és annak pusztáját,

mint az Úrnak kertét ; öröm és vigasság

találtatik abban^ háláadás és dicséretnek

szava. * 1 Móz. 2, 8-10.

4. Hallgass én hozzám én népem, és én

nemzetem a te füleid figyelmezzenek én

hozzám ; mert a törvény én tlem kime-

gyen, és az én Ítéletemet a népeknek

világositásokra megjelentem.

5. Közel vagyon az én igazságom, kij
az én szabadításom, és az én karjaim a

népeket megítélik : A szigetek&en lako-

zók engem várnak, és az én karomban
vetik reménységeket.

6. Emeljétek fel mennybe a ti szemei-

teket, és nézzetek a földre ide alá; mert
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az egek miüt a füst * elfogynak, és a

föld mint a ruha megavál, annak lako-

sai is hasonlatosképen elvesznek ; az én

szabaditásom pedig mind örökké lészen,

és az én igazságom el nem romol.
* Zsolt. 102, 27.

7. Hallgassatok engemet, kik tudjátok

az igazságot^ ti néi^ek^ kiknek szivekben

vagyon * az én törvényem. Ne féljetek

az t emberek gyalázatj októl, és azok-

nak szidalmokért kétségbe ne essetek

;

* Zsolt. 37, 31. Zsolt, 118, 6.

8. Mert mint a ruhát, megeszi ket a

moly, és mint a gyapjat, megemészti

ket a féreg : az én igazságom pedig

mind örökké lészen, és az én szabaditá-

som nemzetségrl nemzetségre.

9. Kelj fel, kelj fel, öltözd fel az ert,

óh Úrnak karja serkenj fel mint a régi

idkben , és régen elmúlt napokban, i

Avagy nem te vagy é az erö^ melly*el-

veszté Egyiptomot, és fájdalommal meg-
emészté a f sárkányt ? * 2 móz. 14, 28. Ezék.29,3.

10. Nem te vagy é az er^ melly a ten-

gert * megszáraztotta , és a mélységes

örvényeknek vizeit, melly a mélységes

tengert uttá tette ? hogy a megszabadul-

tak általmennének. * 2 móz. i4, 21.

11. És az Úrtól megváltattak haza j-
nének, és Sionba mennének nagy * di-

csérettel és örökkévaló öröm lenne 2li

0 fejeken : örömet és vigasságot talál-

janak : a bánat és nyögés eltávozzék

tlök. * rész 35, 10. Zsolt. 126, 1. 2.

12. Én vagyok, én vagyok a ti meg-
vigasztalótok I kicsoda vagy te

,
hogy

félsz * a halandó embertl, és az ember-

nek íijától, ki ollyan lészen mint a f fü ?

* Zsolt. 118, 6. i rész 40, 6.

13. És elfelejtkeztél a te teremt Urad-

ról, ki az egeket * kiterjesztette, és a

földet fundálta ; és szüntelen mindennap

félsz a te nyomorgatódnak haragjától,

ki azon igyekezik, hogy elveszesen ; de

hol vagyon a nyomorgatónak haragja ?

*Zsolt. 104,2.

14. St inkábh siet a fogoly, hogy

megszabaduljon, és ne haljon meg * a

tömlöczben, és hogy el ne fogyjon az

tenyere. * zak. 9, 11.

15. Én vagyok a te Urad Istened, ki

a tengert ketté * választja, mellynek hab-

jai zugnak, Seregeknek Ura annak neve

!

* 2 Móz. 14, 21.

16. A ki adtam az én beszédemet a

51. 52.

te * szádba, és az én kezemnek árnyé-

kával oltalmaztalak téged
,
hogy meg-

plántáljam az egeket, és fundáljam a

földet, és azt mondom a Sionnak : Én
népem vagy te. * rész 49, 2. 3.

17. Serkenj fel, serkenj fel, kelj felJé-

rusálem, ki * megittad az Úr kezébl az

haragjának poharát, a keserség po-
harának seprjét ittad meg, és ugyan
kiszoptad azt. *rész 52,1. 2Kir. 25,1—22.

18. Minden fijai közzül, kiket szült

vala, senki nem vezérli vala tet, és

senki nem fogja vala az kezét minden
fijai közzül, kiket felnevelt vala.

19. E kett esett rajtad, kicsoda szán-

na téged ? pusztaság * és romlás, éhség

és fegyver; kicsoda vigasztalna meg
téged? * 2 Kir. 5, 1—22.

20. A te íijaid megrettenvén, feküdtek

minden utczáknak fejeinél, mint a há-

lóba esett erdei vad, kik teljesek voltak

az Úrnak haragjával , a te Istenednek

feddésével.

21. Annakokáért halld meg ezt most
te szegény, és megrészegittetett, de nem
borral

!

22. Ezt mondja a te Urad, az Úr, és a

te Istened, az népének gondviselje
;

Imé elvettem a te kezedbl a keser-
ségnek poharát, az én haragom pohará-

nak seprjét, nem iszod többé azt meg
;

23. Hanem adom azt a te nyomorga-
tóidnak * kezekbe, kik azt mondották a

te lelkednek: Hajolj le elttünk, f hogy
menjünk által te rajtad : Kik eltt a te

testedet ollyanná tészed vala, mint a

föld, és mint az út a járóknak.
* rész 47, 6-15. f Zsolt. 129, 3.

52. RÉSZ.
Szabadulás a Babilóniai fogságbi. Krisztus felmagasz-

taltatása.

Serkenj fel, serkeny fel, öltözd fel a te

ersségedet óh Sión, öltözzél fel a te

ékességednek ruháiba Jérusálem, szent

város ;
* mert nem megyén többé te raj-

tad által a körülmetéletlen és a tisztá-

talan. * rész 4, 2.

2. Tisztítsd ki magadat a porból, kelj

fel, ülj felJérusálem, szabadítsd ki ma-
gadat a te nyakadon való kötelekbl, óh
Sionnak fogoly * leánya^. * 2 Kir. 25, 1-22.

3. Mert azt mondja az Úr: Ingyen adat-

tattok el ; és pénz nélkül * megszaba-
díttattok.

^
* Esd. 1, 2—11.

4. Mert azt mondja az Úr Isten : Égyip-
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tómba ment vala * régen az én népem,

hogy ott bujdosnék : Az Assiriabeli Ki-

rály is ok nélkül megnyomoritá Ötet.

* 1 Móz. 46, 6. 7.

5. És most mi hasznom vagyon nékem

abban, ezt mondja az r, hogy az én

népem elvitetett ok nélkül, és az rajta

uralkodók jajgattatják ötet, azt mondja

az Úr, és az én nevem szüntelen minden

napon * bosszantatik ? * Ezek. 36, 20. 23. 24.

6. Annakokáért megesméri az én né-

pem az én nevemet a napon ezért, hogy

én magam, a ki szólok * vala, imé jelen

vagyok. * rész 46, 13.

7. óh melly szépek e hegyeken az

Evangyéliom hirdetnek lábai, a ki bé-

kességet hirdet, örömet mond a jóról,

szabadulást * prédikál, ki azt mondja a

Sionnak : Uralkodik a te Istened !

* vers 1. 3. 4. rész 48, 20. 21. Róm. 10, 15.

8. A te rállóidnak szavok hallatik,

felemelik szavokat, egyetembekiáltanak

:

mert az tulajdon szemekkel meglát-

ják, mikor visszahozza az Úr a Siont.

9. Énekeljetek, örvendezzetek * mind-

nyájan Jérusálem pusztaságait mert

megvigasztalta az Úr az népét, meg-
szabadította Jérusálemet. * zsoit. 96, 11-13.

10. Feltrte az Ür az szent karját

mindenPogányoknak szemeik eltt, hogy

e földnek minden határai lássák a mi
Istenünknek * szabadítását.

* Zsolt. 126, 1—3. 98, 2, 3.

11. Menjetek el, menjetek el, fussatok

ki onnét, semmi tisztátalant * ne illes-

setek, menjetek ki közzülök, tisztítsá-

tok meg magatokat, kik hordozzátok az

Úrnak edényeit. * 2 Kor. 6, 17. jei. is, 4.

12. Mert nem sietséggel * mentek ki,

és nem futva mentek ; mert elttetek

megyén az Ür, és az Izráelnek Istene

gyjt titeket öszve. * 2 Krón. 36, 23.

13. Imé jó szerencsés lészen az én Szol-

gám, * felmagasztaltatik, felemeltetik,

és igen dicsséges lészen ! * Jer. 23, 5.6.

14. Miképen hogy álmélkodtak sokan

te rajtad; mivelhogy az ábrázatja* rú-

tabb volt, hogynem mint valamelly em-
beré, és az formája, hogynem mint az

emberek fijaié : * rész 53, 2.

15. Azonképen sok népeket meghint, a

Királyok az szájokat eltte béfog-

ják ; mert a mit nékik nem * beszéltek

volt, azt meglátják és a mit nem hal-

lottak volt, megérték. * Róm. 15,21.

52. 53. 733

53. RÉSZ.

Krisztus szenvedése s fölmagasztaltatása.

Kicsoda hiszen a mi * prédikálásunk-

nak ? és az Úrnak karja kinek jelenik

meg ? * rész 40, 27. Ján. 12, 38. Róm. 10, 16.

2. Mindazáltal felnevelkedik eltte

mint egy vesszszál, és mint egy gyökér

a szomjúhozó földbl : Nem vala néki

formája, se * ékessége : nézénk reá, és

nem vala kívánatos ábrázatja. * rész 52, 14.

3. Az emberek között utálatos és meg-
vettetett; fájdalmakkal teljes, beteges,

és ollyan vala, mint a ki eltt emher el-

rejti orczáját, és semminek állítottuk

tet

;

4. De a mi betegséginket * viselte,

és a mi fájdalminkat hoidozta
;
jóllehet

mi azt állítottuk, hogy megostoroztatott,

megverettetett s megnyomoríttatott Is-

tentl : * vers 6. 7. Máté 8, 17.

5. De megsebesíttetett * a mi álnok-

ságinkért, megrontatott a mi bneinkért,

a mi békességünknek veresége vagyon

rajta , és az sebeivel f gyógyultunk

meg. * Róm. 4, 25. 1 Kor. 15, 3. f 1 Pét. 2, 24.

6. Mi mindnyájan mint a juhok elté-

velyedtünk, kik az útára tértünk ; és

az Úr mindnyájunknak álnokságát *

reá vetette. * vera 4.

I. k mi bnünk büntetését szenvedte,

és kínoztatott ; mindazáltal nem nyi-

totta meg * az száját ; mint a bárány

a mészárszékre vitetett, és mint a juh

az tet nyirk eltt megnémult, és nem
nyitotta meg az száját.

* Máté 26, 63. Csel. 8, 32-35.

8. A fogságtól és az Ítélettl megsza-

badult ; és az nemzetségét kicsoda be-

szélhetné meg? Mivelhogy kivágatott

az élknek földökbl ; az én népemnek
bnéért volt rajta a vereség

!

9. És az istenteleneknek adá az ko-

porsóját, és a gazdagnak az halálát

:

jóllehet nem cselekedett hamisságot, és

álnokság * nem találtatott az szájában.
* 1 Pét. 2, 22. 24.

10. Mindazáltal az Úr akarta tet meg-
rontani s betegség alá vetni, hogy mi-

nekutánna tejéndi az lelkét áldozatul

a bnért, meglássa a magot, meghosz-
szabitsa napjait, és az Úrnak akaratja

az keze által jó szerencsés legyen.

II. Az lelke fáradságának; meglátván

hasznát, megelégedik ; az esméretivel
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az én igaz Szolgám sokakat megigazit

:

mert azoknak álnokságaikat ö vette el.

12. Annakokáért néki részt osztok a

nagyokkal , és a hatalmasokkal osztja

meg a zsákmányt: mivelhogy az o éle-

tét halálra adta, és a bnösök * közzé

számláltatott és Ö sokaknak bnöket
hordozta, és a bnösökért f imádko-
zott. * Máté 27, 28. t Luk. 23, 34.

54. KÉSZ.

Isteu jótéteményei az Új Testamentoini Hívekkel.

Énekelj meááo,*ki nem szülsz vala : örülj

és örvendezz, ki nem szülsz vala : mert

többen vágynak az özvegynek fijai,mint

annak, a kinek férje va.gyon, azt mondja

az Úr : Gai. 4, 27.

2. Szélesítsd ki a te sátorodnak helyét,

és a te hajlékidnak kárpitjait terjesszék

ki, ne tiltsad azt meg ; hosszabbitsd meg
a te köteleidet, és ersítsd meg a te

szegeidet

;

3. Mert mind jobb mind balkézre meg-
szaporodol, és a te magod a Pogányo-

kat is örökség szerint birja, és lakoznak

a puszta városokban.

4. Ne félj : mert nem szégyenülsz meg :

meg sem pirulsz : mert meg nem gya-

láztatol, st inkább a te ifjúságodnak

szemérmérl elfeletkezel, és a te özvegy-

ségednek *gyalázatjáról többé meg nem
emlékezel ; * hós. 2, 1. is.

5. Mert a te Férjed a te Teremtd,
Seregeknek Ura annak neve ! és a te

megváltód az Izráelnek Szenté, az egész

föld Istenének hivattatik

!

6. Mert úgymint elhagyatott és keser-

ves lelk asszonyt, hivott téged az r,
és úgymint megvettetett ifjú asszonyt,

azt mondja a te Istened.

7. Egy szempillantásig hagytalak el té-

ged, de az én nagy irgalmasságimban

egybegyjtlek téged.

8. Egy kis búsulásomban elrejtettem

vala az én orczámat tled egy szempil-

lantásig : de az én örökkévaló irgalmas-

ságomban könyörültem rajtad, azt mond-
ja a te megváltó Urad

!

9. Mert szinte ugy vagyon ez nékem,

mint a Noé özönvize, kinek * megesküd-

tem : hogy a Noé özönvize többé e föl-

dön által nem menne: azonképen meges-

küszöm, hogy többé reád nem haragszom,

és téged meg nem feddelek.

* 1 Mdz. 8, 21. Jer. 31, 35. 36.

10. Merfc a hegyek megindulnak, és a

halmok megrendülnek ; az én irgalmas-

ságom pedig tled el nem távozik, és az

én békességemnek szövetsége meg nem
tántorodik, azt mondja a te könyörül
Urad

[

11. Oh. te szegény, szélvésztl hányat-
tatott, vigasztalástól megfosztatott ! Imé
én a te köveidet kárbunkulus kre ra-

kom, és zafir /töveken fundállak tége-

det!

12. És a te ablakaidat drága kövekbl
csinálom, és a te kapuidat kárbunkulus
kövekbl, és minden te határodat kívá-

natos kövekbl.
13. És minden te fijaid lesznek az Úrtól

taníttattak, * és a te fijaidnak békessé-

gek bséges lészen. * Ján. e, 45.

14. Igazságban megersittetel, távol

lészesz a nyomorúságtól : mert nem
félsz attól^ és a rettegéstl : mert nem
közelget te hozzád.

15. Imé minden kétség nélkül gyüle-

kezik te ellened nép; de én hirem nélkül.

Valaki te ellened gyülekezik, te közöt-

ted elesik az

!

16. Imé én teremtettem a kovácsot, ki

fúvással a szenet megéleszti, és ki az

szerszámát valami állatnak csinálására

elhozza : azonképen én teremtettem a

pusztítót a vesztésre.

17. Semmi szerszámnak nem lészen

elmenetele valamelly te ellened készit-

tetik : és minden nyelvet, valamelly te

ellened perbe támad, kárhoztatsz. Ez az

Úr szolgáinak örökségek, kiknek igazsá-

gok én tlem vagyon^^zt mondja az Úr !

55. RÉSZ.

Intés a hitre^ Idvességnek ígéretei.

Mindnyájan kik szomjúhoztok, jöjjetek

e * vizekre, ti is, kiknek nincsen pénze-

tek, jöjjetek el, vegyetek, és egyetek:

jöjjetek el, vegyetek minden pénz nél-

kül, és minden jutalom nélkül, bort és

tejet. * Máté 5, 6. Ján. 7, 37. 38-

2. Miért költötök pénzt a haszontalan

eledelre, és fáradtok azért, a mi meg
nem elégíthet ? Hallgassatok engem va-

lóban, hogy jót ehessetek, és gyönyör-

ködtesse a ti lelketek magát e kövérség-

gel.

3. Hajtsátok le a ti fületeket, és jöjjetek

én hozzám., hallgassatok engem, hogy

éljen a ti lelketek, és szerzek ti veletek
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örökkévaló szövetséget, a Dávidnak igévt

állandó * irgalmasságimat.
* 2 Sám. 7, 16. Csel. 13, 34.

4. Imé a nemzetségeknek bizonyságul

adtam tet, vezérül és tanitómesterül a

nemzetségeknek.

5. Imé a melly népet nem esmérsz vala,

azt Mvod : és íí melly nép téged nem es-

mért, te hozzád siet, a te Uradért Iste-

nedért, és az Izráelnek Szentéért, ki

téged megdicsít

!

6. Keressétek az Urat, mig * megtalál-

tatbatik, bivjátok ötet segítségül, mig

közel vagyon. * Péw. s, n. 2 Krón. 15,4.

7. Hagyja el a gonosz ember dJL útát,

és az álnok férjíiú az gondolatit, és

térjen az Úrboz, és könyörül * rajta, és

a mi Istenünkhöz : mert hajlandó a meg-

bocsátásra ;
* Ezék. 33, 11.

8. Mert nem oUyanok az én gondola-

tim, mint a ti gondolatitok, sem az én

útaim; mint a ti útaitok, azt mondja az

Úr!
9. Mert melly igen távol az ég a föld-

tl : olly igen távol vágynak az én útaim

a ti útaitoktól, és az én gondolatim a ti

gondolatitoktól.

10. Bizonyára, miképen leszáll az es
és hó az égbl, és oda vissza nem tér,

hanem megrészegíti * a földet, és azt

miveli, hogy a föld teremjen és gyü-

mölcsözzön, és a magvetnek magot ad-

jon, és kenyeret az éheznek : *zsoit. 65,11.

11. Ugy lészen az én beszédem, melly

az én számból kimegyen, nem tér én

hozzám üressen, hanem megcselekeszi

a mit akarok, és szerencsés lészen azok-

nál^ a kikhez küldöttem azt

;

12. Mert örömmel jöttek ki, és békes-

séggel vezéreltettek, a hegyek és hal-

mok dicséretet * énekelnek ti elttetek

és a meznek minden fái kézzel tapsol-

nak. * rész 35, 1.2.

13. A kis vesszszál helyébe neveke-

dik jegenyefa, a bogácskóró helyébe ne-

vekedik mirtus és lészen az Úrnak ne-

vére örökkévaló jegyül, melly el nem
töröltetik.

56. RÉSZ.

Intés a szent életre. Evangyéliomi igéret az Istenfélk-
nek. A Zsidók Tanítóinak bnök.

Ezt mondja az Úr: rizzétek meg az

Ítéletet, és cselekedjetek igazságot : mert

közel vagyon az én szabaditásom, hogy

eljöjjön és az én igazságom hogy meg-

jelenjék.

2. Boldog ember, a ki ezt cselekeszi,

és az embernek íija, a ki ahoz ragasz-

kodik ! ki megrizi a * szombatot, hogy

azt meg ne fertéztesse, és megrizi az

kezét, hogy semmi gonoszt ne cseleked-

jék. * 5 Móz. 5, 14.

3. És ne mondja az idegen, a ki az Úr-

hoz adja magát igy^ szólván : Bizonyára

elszakasztott az r engem az népé-

tl ! A herélt ember is ne mondja : Imé
én megszáradott fa vagyok :

4. Mert ezt mondja az Ur a herélt em-

berekrl : A kik megtartják az én szom-

batimat, és azt cselekeszik, a miben én

gyönyörködöm, és az én szövetségemhez

ragaszkodnak

:

5. Adok azoknak az én házamban és

az én kfalaimon bell helyet, és jobb

nevet, hogynem mint a fiaknak és leá-

nyoknak nevek ; örökkévaló nevet adok

nékik, melly soha el nem vész

!

6. Az idegenek is pedig, kik ragaszkod-

nak az Úrhoz, hogy néki szolgáljanak

és az Úrnak nevét szeressék, hogy néki

szolgái legyenek : mindent valaki meg-
rizi a szombatot, hogy azt meg ne fer-

téztesse, és a kik ragaszkodnak az én

szövetségemhez

:

7. Az én szent hegyemre * viszem azo-

kat, és megvidámítom azokat az én

imádságomnak házában azoknak egé-

szen égáldozatjok, és véres áldozatjok

kedves lészen az én oltáromon ; mert az

én házam minden népek imádsága f há-

zának hivattatik. * rész 2, 2. t Máté 21, 13.

8. Ezt mondja az Úr Isten, ki az el-

széledezett Izráelitákat egybegyjti : Még
többeket is gyjtök hozzá, az egybe-

gyjtötteihez.

9. Meznek minden vadai, jöjjetek el,

hogy megemésszétek ezeket, erdnek
minden vadai.

10. Az rállói vakok, valamennyin

vágynak^ semmit nem tudnak ; mind-
nyájan ollyanok, mint a néma ebek,

mellyek alkalmatlanok az ugatásra,

szunnyadozók, vesztegfeküvk, szeretik

a szunnyadást.

11. És e nagy telhetetlen * ebek nem
tudnak megelégedni, magok legeltetik

magokat, nem tudnak tanítani; mind-
nyájan a magok útát követik, kiki mind
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csak telhetetlenséget követ az tarto-

mányában. * Jer. 6, 13. 8, 10.

12. Jertek el, úgymond^ vegyünk bort,

részegedjünk meg borral : holnap is ugy
lakjunk mint ma, vagy sokkal jobban !

57. RÉSZ.

Zsidd nép bnei, fenyegetése. A megtérdknek igéret.

Az igaz elvesz ; és nincsen senki ki

eszébe venné: az irgalmasságtevo em-
berek elszedeinek, és senki meg nem
gondolja, hogy a következend * vesze-

delem eltt vétetik el az igaz. *2Kir. 22,20.

2. Elj a békesség, nyugosznak az

ágyasházaikban, a ki járánd eltte.

3. Ti pedig jöjjetek ide, szemfényvesz-

tnek íijai, paráznának * magva, melly

paráználkodol ! * rész 1, 4. hós. 2, 1. 3.

4. Ki ellen gyönyörködtetitek magato-
kat ? ki ellen tátott átok fel szátokat ? és

vetettétek ki nyelveteket? Avagy nem
engedetlen fiak vagytok é ti és hazug
magvai azoknak,

5. Kik bujálkodtak a bálványokkal

minden * zöld fa alatt, kik az gyerme-
keiket t megölték a patakokban a ma-
gas ksziklák alatt.

* Ezek. 6, 13. f Jer. 7, 31. 2 Kir. 16, 3. 4.

6. A völgynek szép sima köveiben va-

gyon a te gyönyörséged
;
azok, azok a

te örökséged, st azoknak töltöttél itali-

áldozatot, áldoztál minhával ! Avagy jó

néven vehetném é ezeket tled ?

7. A magas és tettetés helyen helyhez-

tetted a te * ágyadat, oda is felmentél

áldozatot tenni. * rész 65, 4.

8. Az ajtónak bels részére is, és a

küszöbre a te hálvdnyozásodnak jelen-

ségét helyheztetted ; és én tlem eltá-

vozván, magadat megmezitelenitetted, a

te ágyadat megszélesítetted, szövetsé-

get vetettél azokkal, szeretted azoknak

ágyasházokat minden helyen, valamellyet

láttál.

9. És elmentél a Királyhoz olajjal, és

megsokasítottad a te kenetidet ; és el-

küldötted a te követidet messze földre

;

és megaláztatol mind a koporsóig.

10. A te sok útaiddal fárasztottad ma-
gadat mégis nem mondottad : Haszon-

talan az én fáradságom ! Segítséget ta-

láltál magadnak, azért nem fáradtál el.

11. És kitl rettegtél és féltél, hogy

hazudtál, és én rólam meg nem emlé-

keztél, meg sem gondoltál ? Avagy, az-

56. 57. 58.

ért nem félsz é engemet, hogy én hall-

gattam mind eleitl fogva ?

12. Én megjelentem a te igazságodat

és a te cselekedetidet
,
mellyek néked

nem használnak.

13. Mikor kiáltándasz, szabadítsanak

meg téged a bérlett vitézid. De azokat

a szél mind elviszi, a hijábavalóság el-

ragadja ; a ki pedig én bennem * veti

reménységét, örökségül birja a földet és

birja az én szent hegyemet.
* rész 56, 4. 5. Zsolt. 15, 1-5.

14. És ezt mondja: Töltsétek, töltsé-

tek, egyengessétek * az utat, szedjétek

fel az én népemnek útáról a botránko-

zást ;
* rész 40, 3.

15. Mert ezt mondja a magasságos és

dicsséges, ki örökkévalóságban lakozik,

kinek neve Szent : Én magasságban és

szent helyen lakom ; de a töredelmes,

alázatos * szivü emberrel is, hogy meg-
elevenítsem az alázatosoknak lelkeket,és

megélesszem a töredelmeseknek szive-

ket. * Zsolt. 51, 19.

16. Mert nem mind örökké * perlek, és

nem mind örökké haragszom, mivelhogy

az én orczám eltt a lelkek megemész-

tetnek, és a lelkeket én teremtettem

;

* Zsolt. 103, 9.

17. A telhetetlenségnek hamisságáért

haragudtam meg, és megvertem tet,

elrejtvén az én orczdmat és megharagud-

tam : pedig elfordulván, az szivének

gondolat]* a szerint jár vala.

18. Az utait látom : mindazáltal meg-
gyógyítom tet, hordozom, megvigasz-

talom tet és a kik közöttök * sirnak.

* vers 15.

19. Megujitora az ajakaknak beszéde-

ket, hogy azt mondják a Próféták : Bé-

kesség,* békesség a messzevalóknak, és

a közelvalóknak azt mondja az Úr : és

meggyógj'itom ket; * rész 40,1.2.9.48,20.52,8.

20. A hitetlenek pedig ollyanok lész-

nek,mint a megháborodott tenger, melly

nem nyughatik, és annak vizei minden

rútságot és sárt hánynak ki.

21. Nincsen * békességek, azt mondja

az én Istenem, a hitetleneknek

!

* rész 48, 22.

58. EÉSZ.

Böjtölés, és Innepszentelés.

Kiálts teljes torokkal, meg * ne sznjél,

mint a trombita emeld fel a te szódat,
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és mond meg az én népemnek az b-
nöket, és a Jákob házának az ö hamis-

ságokat !
* Mik. 3, 8.

2. Akármint keressenek minden nap

engemet, és az én útaimat akarják tudni

:

mintha olly nép volna, melly igazságot

cselekedett * volna és az Istenének

Ítéletit hátra nem hag3^ta volna ; tuda-

koznak én tlem az igazságnak törvé-

nyérl, az Istenhez való menetelben

gyönyörködnek. * rész i, 4. lo.

3. Mi az oka, azt kérditek, liogy mikor

böjtölünk, nem tekintesz reánk ? A mi
lelkünket gyötröttük ; és nem vetted

eszedbe! Iméati böjtölésteknek napján

azt mivelitek, a mi néktek tetszik, hogy

a ti marháitokat kiszedjétek.

4. Imé perldésnek és versengésnek

okáért böjtöltök^ és hogy verjetek vala-

kit kegyetlenül a ti kezeitekkel : nem
böjtöltök,(amint ez az id m^i/on) hogy

a magasságban felemelnétek a ti szó-

tokat.

5. Avagy illyen é a böjt, mellyet én pa-

rancsoltam, hogy napestig az * ember
gyötörje az lelkét, mint a káka lehajtsa

az fejét, vagy hogy zsákot, és hamvat
terítsen maga alá f ezt nevezed é böjt-

nek, és az r eltt kegyes napnak ?

* Zak. 7. 5.

6. Avagy inkább nem ez é a böjt,

mellyet én választottam
;
hogy a gonosz-

ságnak köteleit eloldjad
,
megoldjad a

terhes igákat, és szabadon bocsássad a

megromlottakat, és hogy minden igát

elszaggassatok
;

7. Avagy nem ez é hogy az * éheznek
megszegd a te kenyeredet, és a szegény

bujdosókat bévigyed házadba ? mikor
mezítelent látsz, megruházzad, és a te

tested eltt el ne rejtsed magadat ?

* Ezek. 18, 5-9. 16, 17.

8. Akkor feltámad mint a hajnal a te

világosságod; és a te ékességed mind-
iárt kivirágzik, és a te igazságod eltted
megyén, * az Urnák dicssége fedez be
téged. * Zsolt. 37, 6.

9. Akkor könyörgesz, és az Úr meg-
hallgat, kiáltasz, és azt mondja: ímhol
vagyok ! ha a terhet elveténded te köz-

züled, és megszni kezeidet bocsátani

gonoszra^ és álnokságot szólni.

10. És ha az éheznek a te lelkedet

kiadándod, és a megéhezett embert meg-
elégitended : feltámad a setétségben a te

58. 59. 737

világosságod , és a te homályosságod
ollyan lészen, mint a dél

!

11. És az r lészen néked mindenkor
vezéred és megelégíti a nagy szárazban

is a te lelkedet, a te csontaidat meghiz-
lalja, és ollyan lészesz mint a nedves

kert, és mint a vizeknek folyása, mely-

nek vizei el nem fogynak.

12. És lesznek ti közzületek ollyak, kik

megépítik a sok * idtl fogva való

pusztákat , a sok nemzetségtl fogva

való fundamentomokat felrakatod ; és

neveztetel romlás építjének, útak meg-
újítójának, hogy az emberek ott lakoz-

zanak. * rész 61, 4.

13. Ha megtartóztatod a te lábadat

szombatnapon, hogy azt ne miveljed, a

miben gyönyörködöl, az én szent napo-

mon, és a szombatot gyönyörségesnek

tartándod, hogy szenteltessék és tisztel-

tessék az Úr és annak tisztességet te-

jéndesz, ugy hogy nem a te dolgaidat

tészed, és nem cselekeszel s nem szólsz

olly beszédet, mellyben gyönyörködnél

:

14. Akkor téged, ki azúrban gyönyör-

ködöl, a magas földre * viszlek, és azt

mivelem, hogy Jákóbnak a te atyádnak

örökségével élj : mert az ür szája mon-
dotta ! * 5 Mdz. 32, 13.

59. EÉSZ.

Zsidó iiep bünt),nyomorusága: Szabadítás felöl való igeret.

Imé az Úrnak keze nem * rövidült meg
hogy meg nem szabadithatna, és meg
nem siketült az füle, hogy meg nem
hallgathatna : * rész 50, 3.

2. De a ti hamisságitok tettek különb-

séget köztetek és a ti Istentek között,

és a ti bneitek miatt rejtezett el * az

orczája ti elttetek, hogy meg ne hall-

gatna ;
* 5 Móz. 31, 18.

3. Mert a ti kezeitek megfertéztettek

vérrel, * és a ti ujjaitok hamissággal

:

a ti ajakitok szólnak hazugságot, a ti

nyelvetek hamisságot szól. * rész i, 15.

4. Nincsen senki, ki az igazság mellett

szólna, és senki nincsen, ki az igazságért

perlene : haszontalan dologban bíznak,

és hijábavalóságot szólnak, bosszúság-

tételrl * gondolkodnak, és hamisságot

cselekesznek : * rész 53, 4.

5. Áspis kiyyóYidk tojásit költik ki, és

pókhálót sznek : Valaki annak tojási-

ban eszik, meghal, a kire reá feccsen,

mintha a kigyó marná meg.
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6. A pkuíik hálójából * nem lészen

ruha, és senki a po/co/mak munkájokkal

bé nem fedezi magát, azoknak cseleke-

deteik hamisságnak cselekedetei, és er-
szaknak cselekedete vagyon az kezeik-

ben. * Jót 8, 14. 15.

7. Az ö lábaikkal gonoszra * futnak és

sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak : az

ö gondolatjaik hamis gondolatok^ pusz-

títás és romlás vagyon az ö útaikban.
* Péld. ], 16.

8. A békességnek útát nem tudják, és

semmi igazság nincsen az ó' útaikban

;

a magok útát elfordították : valaki azon

jár, nem tudhatja a békességet.

9. Azért messze eltávozott tlünk az

Ítélet, és az igazság nem vészen körül

minket. Várjuk a világosságot ; de imé

setétség * vagyon : a fényességet vár-

juk ; de imé nagy homályosságban já-

runk. * lész 5,30. Ámós 5,18.

10. Tapogatjuk, mint a vakok a falt,

és mint a kiknek szemek nincsen: a

képen tapogatunk, megütközünk délben

is, mint estve ; kietlen helyeken va-

gyunk, mint a halottak

!

11. Kiáltunk mindnyájan, mint a med-
vék, és felette igen nyögünk, mint a ga-

lambok ; vártuk az Ítéletet, és nincsen

:

a szabadulást is, és eltávozott tlünk

;

12. Mert megsokasodtak a mi gonosz-

ságink te eltted, és a mi bneink bi-

zonyságot * tettek ellenünk : mert a mi
hamisságink velünk vágynak, és a mi
hamisságinkat esmérjük ! * Jer. u, 7.

13. Hamisan cselekedtünk, és hazud-

tunk az Úrnak és hátra állottunk a mi
Istenünktl : szóltunk patvart, és /^íew-

íó7 va^o elszakadást, gondoltunk és szól-

tunk szivünkbl hazug beszédeket

;

14. Annakokáért eltávozott tlünk az

Ítélet, és az igazság messze állott ; mert

az igazság*elesett az utczán, és az igaz-

ságnak nincsen elmente. *z,soit. 12,2.3.

15. Elfogyott az igazság, és a ki a go-

noszságtól eltávozott ,^ azt bolondnak

tartják, mellyet látá az Úr, és nem tetszék

néki, hogy semmi igazság nem volna.

16. Látá, mondom^ liogy egy igaz em-
ber sem volna, és csudálkozék rajta,hogy

senki nem volna Közbenjáró : Annakoká-
ért az karjával *szabaditá meg azt, és

az igazságával ersité meg azt. *rész 63,5.

17. És felöltözé az * igazságot mint-

egy pánczélt, és a szabaditásnak sisak-

59. 60.

ját fejébe tevé; felöltözé a bosszúállást

mintegy ruhát, és búsulással körülvevé

magát, mintegy palásttal. * Eféz. e, 13-17.

18. Hogy meglizessen, hogy bosszút

álljon az ellenségin haraggal, megfi-

zessen ellens éginek, a szigetekben lako-

£oA:nak is hasonló fizetéssel megfizessen.

19. És rettegik napnyugottól fogva az

Úr nevét, és naptámadattól fogva az

dicsségét. Mert az ellenség elj mint a

folyóviz,*í^e az Úrnak szele elkergeti azt.

* Jer. 47, 2.

20. És elj Siounak a ^ Megváltó, és

azoknak, kik megtérnek az hamissá-

gokból a Jákób közztíl, azt mondja az Úr!
* Róm. 11, 26.

21. És én vélek illyen szövetséget szer-

zek, azt mondja az Úr : Az én lelkem,

melly te benned vagyon, és az én beszé-

dim, mellyeket adtam a te szádba, el

nem távoznak a te szádtól, és a te ma-
godnak szájától, és a te magod magvá-
nak szájától, azt mondja az Úr, mostan-

tól fogva soha örökké

!

60. EÉSZ.

Az Istei) népe Gyülekezetiuek állapotja az Evangyéliom
prédikálásáuak kezdetiben.

Kelj fel,világoskodjál : mert eljött a te

világosságod, és azúrnak dicssége raj-

tad feltámadott

!

2. Mert imé a setétség béboritotta a

földet, és a homályosság a népeket

!

rajtad pedig feltámad az Úr, és az

dicssége te rajtad megláttatik.

3. Es járjanak á Pogányok a te vi-

lágosságodban, és a Királyok a néked

támadott fényességben. * J^i. 21, 24.

4. Emeld fel köröskörül a te szemei-

det, * és lásd meg: Mind ezek egybe-

gyltek, hogy hozzád jöjjenek : A te

fijaid nagy messze földrl eljnek, és a

te leányid ölben hozatnak el !
' vész 49, is.

5. Akkor meglátod, és világos lészesz,

elálmélkodik ugyan , de kiterjed a te

szived
;
mivelhogy hozzád fordult a ten-

gernek soksága , hozzád gyülekezett a

Pogányoknak erejek.

6. A tevéknek soksága elborit tégedet,

Midiánnak és Etának tevéinek fijai mind-
nyájan Sébából eljnek aranyat és töm-
jént hoznak, és az Úrnak dicséretit hir-

detik
;

7. Kédárnak minden juhai hozzád gyl-
nek

,
Nébajótnak * kosai szolgálnak
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uéked: a kik az én oltáromhoz járulnak,

kedvesek lesznek és az én dicsségem-
nek házát megdicsöitem ! * i móz. 25, 13.

8. Kicsodák ezek a kik iigy jönek mint

a felleg, és mint galambok az Ö abla-

kokra ?

9. Mert a szigetek engemet várnak, és

elször is Társisnak hajói, hogy elhoz-

zák a te íijaidat messze földre^ az 0 ezüs-

töket és aranyokat vélek egybe, a te

Urad Istened nevének, és azizráel Szen-

tének :^ mert megdicsíttetett tégedet

!

10. És megépítik az idegenek * a te

kfalaidat, és azoknak Királyaik szol-

gálnak néked, mert haragomban meg-
vertelek vala ; de jóvoltomból könyörül-

tem rajtad. * Esd. e, s. 9. Neh. 2, s.

11. És nyitva lésznek * a te kapuid

szüntelen, éjjel és nappal bé nem zárol-

tatnak, hogy bévigyék hozzád a Pogá-

nyoknak sokságát, azoknak Királyaik is

bévitessenek. * Jei. 21, 25. 26.

12. Mert a nemzetsége az ország, melly

néked nem szolgáland, * elvész, és azok

a népek mindenestl elpusztíttatnak.
* rész 41, 11. 12.

13. ALibánus ékessége te hozzád me-
gyén, a jegenyefa, a puszpáng és a fe-

nyfa mind egyetemben az én szent

helyemnek megékesítésére, hogy az én

lábaimnak helyét megékesítsem.

14. És akik téged nyomorgattak azok-

nak fijaik hozzád mennek magokat meg-
alázván, és * leborulnak a te lábaidnak

talpainál,valakik téged megutálnak vala,

és neveznek téged Úr városának és e

Siont az Izráel szent Istené]énQk.t* Jel. 3, 9.

15. A helyébe, hogy te elhagyattál

iVolt, és gylölséges voltál : és hogy nem
volt senki, ki te rajtad általmeune:

örökkévaló szépséget adok tenéked, és

nemzetségrl nemzetségre való örömet.

16. És szopod a Pogányok tejét, és a

Királyoknak * csecseket szopod : akkor

megtudod, hogy én Úr vagyok te Meg-
tartód, és te Megváltód, a Jákób ers
Istene ! * rész 49, 23.

17. A réz helyébe aranyat hozok, a

vas helyébe ezüstöt hozok, és a fákért

rezet, és a kövekért vasat, és békesség-

nek Fejedelmit adok néked, és igaz adó-

szedket.

18. Nem hallatik többé a te földeden

ragadozás, pusztítás és rontás a te ha-

táridban, és a szabadulást hivod te k-
falaidnak, és kapuidnak a dicséretet.

19. Nem lészen többé néked a * nap
nappali világosságod, és a holdnak fé-

nye nem világosit meg téged ; hanem az

Ür lészen néked örökkévaló világossá-

god és a te Istened te dicsséged !

* Jel. 21, 23. rész 22, 5.

20. A te napod nem megyén többé

alá, és a te holdod nem fogyatkozik el

;

mert az Úr lészen néked örökkévaló vi-

lágosságod, és a te keserséged napjai-

nak vége szakad,

21. A te néped mind * igaz lészen mind
örökké, örökségül birja a földet, azok

plántájoknak csemetéje az én kezem
gyümölcse lészen, hogy én dicsíttes-

sem. * rész 4, 2.

22. A kicsiny, ezerre szaporodik, és a

kevés, ers nemzetségre. Én Úr, az

idejében nagy hamarsággal megmive-
lem ezt

!

61. RÉSZ.

Krisztus tauitéi tiszte. Pogányok hivatala.

Az úr Istennek * Lelke vagyon én raj-

tam ; azért kent meg engem az Úr, el-

küldött engem, hogy a szegényeknek

Evangyéliomot hirdetnék, hogy a fog-

lyoknak szabadulást hirdetnék , és a

megkötöztetteknek af tömlöcznek meg-
nyílását ;

* Luk. 4, 17-20. f Zak. 9, 11.

2. Hogy azljr jó kedvének esztendejét

hirdetném, és a mi Istenünk bosszúál-

lásának napját, hogy minden siralma-

sokat megvigasztalnék
;

3. Hogy a kik Sionban sírnak, azoknak

vigasztalást nyújtanék, hogy a hamu
helyébe azokat felékesiteném, örömnek
kenetét adván a bánat helyébe, dicsé-

retnek palástját, a keserves lélek he-

lyébe : hogy neveztessenek igazság fái-

nak, és Úr plántáinak az én dicssé-

gemre.

4. És megépítik a régi idtl fogva

való * pusztákat, a régi pusztaságot fel-

épitik, és puszta városokat megújítják,

mellyek sok nemzetségtl fogva elpusz-

tultak volt. * rész 58, 12.

5. És felkelvén az idegenek legeltetik

a ti barmaitokat és az idegenek lésznek,

ti szántóitok és vinczeléritek ;

6. Ti pedig az Úr Papjainak * nevez-

tettek, a mi Istenünk Szolgáinak hivat-

tattok
; a Pogányoknak gazdagságit
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eszitek, és azoknak dicsségekkel ma-
gasztaltattok fel. * i-ész 60, 16.

7. A ti gyalázatotokért két annyi Ju-
talmM vesztek, és a szidalom helyében,

örvendeznek az örökségekben ; mert
az földökben két részt birnak, örökké-

való örömök lészen.

8. Mert én r szeretem áz Ítéletet,

gylölöm a ragadományt az áldozatban,

és rendelem az o cselekedeteket igaz-

ságban és örökkévaló * szövetséget szer-

zek 0 vélek. * Jer. 32, 40.

9. És esméretes lészen az magvok a

Pogányok között, és az csemetéjek a

népek között : valakik látják ket, m-eg-

esmérik ket, hogy k az Úrtól áldatott

magok !

10. Nagy örömmel örülök az Úrban,

örvendez az én lelkem az én Istenem-

ben : mert idvességnek ruháival öltöz-

tetett fel engem, igazságnak palástjával

vett engem köri : mintegy vlegényt
megékesített engem és mintegy meny-
asszonyt, Id magát megékesítette az

ékességével

;

1 1 . Mert mint a föld megtermi az

csemetéjét, és mint a kert megtermi az

veteményét: azonképen az Úr Isten vi-

rágoztatja jövendben az igazságot és a

dicséretet, minden Pogánynépek között.

62. EÉSZ.

Üj Testamentomi gyülekezet állapotja.

A Sión kedvéért nem hallgatok, és a

Jérusálem kedvéért nem nyugszom,
mignem elj az igazsága mint a fé-

nyesség, és az szabadulása mint a

lámpás tündöklik !

2. És meglátják a Pogányok a te igaz-

ságodat és minden Királyok a te dics-
ségedet, és uj nevet adnak néked, mely-

lyet az Úr szája nevez.

^3. És lészesz dicsségnek koronája az

Úrnak kezében, és mint királyi korona

a te Istenednek kezében.

4. Nem neveztetel többé * Elhagyatott-

nak, és a te földed nem neveztetik többé

Pusztának ; hanem neveztetel te illyen

módon : Én gyönyörségem ! és a te

földed Férjnek adatottnak : mert az ür
gyönyörködni fog benned, és a te földed

Férjnek adatik. * hós. i, 10-12.

5. Mert miképen feleségül veszi magá-
nak az ifjú a leányt

;
azonképen úgymint

61. 62. 63.

feleségül vesznek téged a te fiaid, és

mint a mennyasszonynak örül a vle-
gény, azonképen örül néked a te Istened;

6. A te kfalaidra, óh Jérusálem, ri-
zket állatok, kik éjjel és nappal szün-

telen ne hallgassanak ; ti kik az Úrról

megemlékeztek, ne hallgassatok.

7. És addig meg ne sznjetek tle,

mignem megújítja és mignem Jérusále-

met dicséretessé tészi e földön.

8. Megesküdt az Úr az jobbkezére,

és az ersségének karjára ; Nem adom
többé a te gabonádat eleségül a te el-

lenségidnek, és az idegenek nem isszák

a te borodat, mellyért munkálódtál

;

9. Hanem a kik bétakarják azt, azok

eszik azt meg és dicsérik az Urat ; és a

kik bétakarják a hort, azok isszák azt

meg az én szentségemnek pitvariban.

10. Menjetek által, menjetek által a

kapukon
,

csináljatok * utat a népnek,

töltsétek meg, töltsétek meg az utat,~

hányjátok ki a köveket, emeljetek zász-

lót a népekhez. * rész 40, 3. 57, 14.

11. Imé az Úr hirdeti mind a földnek

határáig, mondjátok meg a Sión leá-

nyának ; Imé eljött a te * Szabaditód,

imé az jutalma f vele vagyon^ és az

cselekedete eltte

!

* Zak. 9, 9. Máté 21, 5. f rész 40, 10.

12. És nevezik tet szent * népnek, az

Úrtól megváltattaknak : te pedig ne-

veztetel : Megkerestetett városnak, nem
elhagyatottnak. * rész 4, 2.

63. RÉSZ.

Választattak szabadulása. Könyörgés a Babilóniai fog-

ságból való megszabaditásért.

Kicsoda ez a ki j Edomból, veres ru-

hákban * Boczrából ! ki az ruhájában

ékes, ki az erejének nagyságában jár?

Én vagyok, ki igazságot szólok, elég-

séges vagyok a megtartásra.
* rész 34, 5-8. Ezék. 35, 6-8.

2. Mi az oka, hogy * veres a te ruhád^

és a te ruháid ollyahok, mint a bornyo-

mó ruhája f * J^i- i^-

3. Egyedül tekertem a * sajtót, és a

népek közzül senki nem volt velem, mert

megtapodom ket az én búsulásomban,

és megtapodom ket az én haragomban,

és azoknak vérek hintetik az én ruhá-

imra, és minden én ruháimat békeve-

rem : *Sir. 1, 15.

4. Mert bosszúállásnak * napja vagyon
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az én szivemben, és az enyimnek meg-
szabadittatásoknak esztendeje eljött

!

* rész 61, 2.

5. Mikor pedig látnám, hogy senki nem
volna a népnek segítje, és álmélkod-

nám, hogy senki nem segéllené ket :

szabadulást szerzett nékem az én * ka-

rom, és az én haragom segélle engem.
* rész 59, 16,

6. És megtapodom a népeket az én

haragomban, és megrészegítem ket az

én búsulásomban, és földhöz verem az

ersségeket.

7. Az Úrnak kegyelmességeirl emlé-

kezem, és dicsérem az Urat mint azok-

ért, mellyeket velünk cselekedett az r,
és az Izráel házával tett sok jótétemé-

nyéért, mellyet cselekedett vélek az

irgalmassága szerint, és az kegyel-

mességinek soksága szerint.

8. Mert ezt mondotta : Bizony én né-

pem ez, oUy fiak, kik velem álnokul nem
cselekesznek ; azért lett Megtartójok !

9. Minden háborúságokban is vélek

együtt háborgattatott. Az * orczájá-

nak Angyala megszabadította ket, hoz-

zájok való szerelmébl és kegyelmessé-

gébl megszabadította ket, hordozta és

viselte ket minden idben
;

* 2 Móz. 32, 34. f 5 M(5z. 7, 9.

10. Ok pedig engedetlenek voltak,* és

megharagították az Istermok szent Lel-

két ; annakokáért lett nékik ellenségek,

Ö hadakozott ellenek.

* 4 Móz. 14, 11—22. Efóz. 4, 30.

11. De megemlékezék a régi idkrl,
Mózesrl, és 2jl népérl, mondván : Hol
a ki ezeket kihozta * a tengerbl az

nyájának pásztorával egybe? hol vagyon
a ki belé adta az szent Lelkét ?

* 2 Mdz. 14, 29. 30.

12. Ki vezérli vala ket Mózes jobb-
keze által, az dicsséges karjával, ki a

vizeket elttök ketté * választotta, hogy
magának örökkévaló nevet szerzene ?

* 2 Móz. 14, 21. Jós. 3, 15. 16.

13. Ki viselte ezeket a mélységes ör-

vényekben, hogy meg ne ütköznének,

mint a ló a sik mezn ?

14. Mint a juhokat, mellyek a völgyre

szállanak alá, ugy viselte ket az Úrnak
Lelke

; így vezérletted a te népedet,

hogy magadnak dicsséges nevet sze-

reznél !

15. Tekints alá az * Égbl, és nézz alá
'
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szentségednek és dicsségednek hajlé-

kából : hol vagyon a te buzgó f szerel-

med és hatalmasságod ? a te irgalmas-

ságidnak és kegyelmességidnek sokságok
megtartódzott é én tlem ?

* 5 Móz. 26, 15. t rész 49, 15. 16.

16. Mert te mi Atyánk vagy^ ha Ábra-

hám nem tud is * minket : és Izráel nem
esmér is minket : mindazáltal Uram, te

mi atyánk vagy, és mi Megszabaditónk,

öröktl fogva vagyon a te Neved

!

* Jób 14, 21.

17. Miért engednél * minket. Uram, a

te utaidról eltévelyednünk ? a mi szi-

vünket miért idegenítetted el a te fé-

lelmedtl ? térj meg a te szolgáidért, kik

a te örökségednek nemzetségibl valók
;

* Zsolt. 81, 13.

18. Kevés ideig birta a te * szentsé-

gednek népe a te örökségedet : a mi el-

lenségink megtapodták * a te szent he-

lyedet; * Zsolt. 74,7.

19. Ollyanokká lettünk, *mmí a kiben

eleitl fogva nem uralkodtál, és a kik

a te nevedrl nem neveztetnek.
* Sir. 1, 1. 3.

64. RÉSZ.

A feljelib kezdett kön}''örgés elvégeztetik.

Vajha megszakasztanád az Egeket és

leszállanál, a hegyek a te orczád eltt

olvadnának el.

2. Miképen mikor a sebes tznek lángja

miatt mindenek megolvadnának, és a

tüz a vizet forralná; hogy a te ellen-

ségidnek a te nevedet megjelentenéd, és

a Pogányok tled rettegnének.

3. Mikor rettenetes dolgokat cseleked-

nél, mellyeket nem vártunk volna : le-

szállottál, a te orczád eltt a hegyek

elolvadtak.

4. Világ teremtésétl fogva nem hal-

lottak, és fülökbe nem ment, szem nem
látott más Istent te kivüled, ki igy cse-

lekednék azzal, a ki tet várja !

5. Segítséggel voltál az örülnek és az

igazság cselekedinek, kik a te utaidban

megemlékeznek vala rólad: Imé pedig
te megharagudtál, mivelhogy vétkez-

tünk : ha szüntelen a te tUaidh^n ma-
radtunk volna^ megtartattunk volna

:

6. De mi mindnyájan oUyanok voltunk

mint * a tisztátalan, és mint a megfer-

téztetett ruha minden mi igazságink;

elhullunk f mi mindnyájan mint a fák
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levele, és a mi álnokságink elhordanak

minket, mint a szél.

* rész 1, 4. 10. 59, 12. 13. f rsz 1, 28. 30. 17, 6.

7. És senki nicsen,ki a te nevedet se-

gítségül hivná, a ki felindulna, hogy té-

ged követne ; mikor a te orczádat elrejted

tlünk, és a mi álnokságinkban minket
elrothasztottál.

8. Most annakokáért , üram te mi
Atyánk vagy, mi pedig sár vagyunk ; te

mi Teremtnk vagy és mi mindnyájan
a te kezednek munkája vagyunk

;

9. Ne haragudjál * üram felettébb és

soha meg ne emlékezzél a mi álnoksá-

ginkról: Imé lássad, kérünk, mi mind-
nyájan te néped vagyunk; * zsoit. 79, 8.

10. A te szentségednek városai oUya-

nok mint a puszta, a Sión * mint a

puszta, Jérusálem mint a kietlen.

* Zsolt. 74, 3-7.

11. A mi szentségünk és ékességünk

háza,* mellyben a mi atyáink téged di-

csértek, tzzel megégettetett, és minden
kívánatos marhánk elpusztult.

12. Avagy megtartóztatnád é magadat
mind ezekért óh üram? hallgatnál é, és

minket felettébb nyomorgatnál é ?

* 2 Kir. 25, 9.

6:"). RÉSZ.

Zsidók megvettetése, Pogányok felvétetése.

Azoknak jelentettem meg magamat, H/c

én fellem * nem tudakoztak, azoktól

találtattam meg, kik engem nem keres-

tek, ezt mondottam: ímhol vagyok én,

Ímhol vagyok én a népnek, melly az én

nevemrl nem neveztetik vala! *Kóm. 10,20.

2. Kiterjesztettem az én kezeimet min-

den napon e versenyes * néphez , kik

járnak nem jó úton, követvén az gon-

dolatjaikat. * 4 móz. u, 22.

3. A néphez, kik ingerlenek engemet

szemtl szembe szüntelen
;

mivelhogy

áldoznak kertekben, és jóillatokat sze-

reznek téglúkhól csinált oltárokon.

4. Kik a koporsóknál ülnek, és a kiet-

len helyeken * hálnak ; kik a disznóhúst

megeszik, f és fertelmes húsnak leve

vagyon az fazekokban.
* rész 57, 7. f 3 M<5z. 11, 7.

5. Kik ezt mondják : Maradj otthon,

ne jöjj hozzám ; mert * szentebb vagyok
náladnál ; ezek ellen vagyon füst az én

orromban, és szüntelen ég tüz !

* rész 66, 17. 18.

64. 65.

6. Imé ez felíratott én elttem ; el nem
hallgatom, hanem megfizetem azt, és az

kebelekbe * fizetem meg :
* zsoit. 79, 12.

7. Mind a ti álnokságitokat, mind
egyetembe a ti atyáitoknak álnokságai-

kat, azt mondja az Úr ; Kik a hegyeken

tettek * jóillatokat, és a halmokon illet-

tek engem gyalázattal ; annakokáért az

elébbi cselekedeteket megfizetem az

kebelekbe. * 2 kü. 21,^3-7. 11. 12.

8. Ezt mondja az Úr : Miképen mikor

szlszemet találnak a gerézden , ezt

mondja az emher : Ne veszesd el; mert

Isten áldása vagyon azon : azonképen

cselekeszem az én szolgámért, nem vesz-

tem el mind * ezeket. * rész 17, 6.

9. És Jákóbból megtartok magot, és

Júdából, ki az én hegyeimnek örököse

legyen : és birják ez örökséget az én vá-

lasztottaim, és az én szolgáim laknak ott.

10. És a Sáron tartománya lészen a

barmoknak akla, és az Akor * völgye a

juhoknak fekvhelyek ; az én népemért

a kik tudniillik engem megkeresénde-

nek. * J<5s. 7, 26.

11. Ti pedig, kik az ürat elhagytátok,

és az én szent hegyemrl elfelejtkezte-

tek, kik az ég sereginek asztalt szerez-

tek , és a csillagoknak italiáldozatot

töltötök

:

12. Titeket kétség nélkül szablya alá

számlállak, és mindnyájan megölettet-

tek
;
mivelhogy * hívtalak, és nem fe-

leltetek, szóltam, és nem hallottátok,

st gonoszt cselekedtetek én elttem, és

a mit nem szerettem azt választottátok.
* Péld, 1, 24.

13. Annakokáért ezt mondja az Úr Is-

ten : Imé az én szolgáim esznek, de ti

éheztek : Imé az én szolgáim isznak, de

ti szomjúhoztok : Imé az én szolgáim

vigadnak, de ti megszégyenültök.

14. Imé az én szolgáim vigadnak az

sziveknek gyönyörségében, de ti kiál-

totok a ti sziveteknek fájdalma miatt,

és a ti lelketeknek kesersége miatt

jajgattok

:

15. És hagyjátok a ti neveteket átokra

az én választottimnak, és megöl téged

az Úr Isten, és az szolgáit * más név-

vel nevezi : * vers 23.

16. Hogy a ki magát áldja e földön,

áldja magát az igaz Istenben, és a ki

esküszik e földön
,
esküdjék * az igaz

Istenre : mert elfelejtettek az elébbi
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nyomorúságok, és az én szemeim elÖl

elrejtettek. * Jerem. 4. 2. 5 móz. g, 13.

17. Mert imé én teremtek uj * egeket

és uj földet ; és az elébbiek ingyen sem
említtetnek, és az embereknek eszekbe

sem jutnak : * rész m, 22. 2 Pét. 3, 13.

18. Hanem örülnek és örvendeznek

azoknak, mellyeket én teremtek, mind
örökkön örökké : mert imé én megújítom

Jérusálemet vigassággal, és annak né-

pét örömmel

:

19. És vigadok Jérusálemben , és ör-

vendek az én népemben, és nemhallatik

többé abban siralomnak szava, vagy

kiáltásnak szava

!

20. Nem lészen többé ott kicsiny gyer-

mek idvel, sem vén ember, ki az

idejét ki nem töltötte volna ; mert a

gyermek száz esztends korában hal

meg, a bnös pedig ha száz esztends

is, megátkoztatik.

21. És házakat * épitvén azokban lak-

nak, és szlket plántálnak, s azoknak

gyümölcsében esznek. * Ámós 9, u.

22. Nem épitnek, hogy más lakjék ab-

i ban : nem plántálnak, hogy más egye

annak gyümölcsét ; mert az élfa * nap-

jainak száma * szerint lésznek az én

népemnek napjai, és az kezeiknek mun-
kájával sok ideig élnek az én választot-

tim. * vers 20.

23. Nem munkálódnak hijába, és nem
nemzenek veszedelemre ; mert az Úr ál-

dottainak magvai lésznek, és az gyer-

mekeik vélek egybe.

24. És minekeltte kiáltanának, én

meghallgatom, még mikor szólnának,

én meghallom.
25. A farkas * és a bárány együtt le-

gelnek, és az oroszlán mint az ökör,

szalmát eszik, és a kígyónak kenyere lé-

szen t a por. Senkit nem bántanak, és

senkinek nem ártanak az én szentségem-

nek egész hegyén azt mondja az r.
* rész n, 6. 7. t vers 11. 12. 1 Móz. 3, 14.

G6. EÉSZ.

Képmutatók istenszolgálatja ; Istenfélk ígéretei.

Ezt mondja az Úr : a menny * nékem
ülszékem, és a föld az én lábaimnak
nyugotója ! Hol vagyon a ház, mellyet

építenétek nékem, és hol vagyon az én

nyugalmamnak helye?
* 1 Kir. 8, 27. Máté 5, 34. 35. Csel. 7, 49.

2. Mert mind ezeket az én kezem csi-

65. 66. 748

nálta, és az által kezdettek lenni mind
ezek, azt mondja az Úr : Hanem arra

tekintek, a ki szegény, és * töredelmes

szivü, és a ki az én beszédemet rettegi.

* Zsolt. 34, 19.

3. A ki ökörrel * áldozik nékem^ mintha

embert ölne, a ki juhval áldozik, mintha

ebet ölne, a ki minhával áldozik, mintha,

disznóvérrel áldoznék; a ki temjént hoz

élmbe, mintha a bálványt ajándékozná

meg : Ezeket választották ezek az

utaikban, és az utálatosságalkat sze-

rette az lelkek.

* Zsolt. 50, 8-11. Ámós 5, 21-24.

4. Én is választom azért az megcsú-
folásokat, és rájok hozom a mitl félnek;

mivelhogy * hivtam, és senki nem felelt

nékem : szóltam, és nem hallották, st
gonoszt cselekedtek én elttem, és azt vá-

lasztották,a mit nem szerettem. *rész65, 12.

5. Halljátok az Úrnak beszédét, kik az

beszédére rettegtek : Ezt mondották a

ti atyátokfiai, a kik titeket gylölnek, a

kik titeket megvetettek, az én nevemért

:

Tiszteltessék az Úr! De mikor megjele-

nik a ti * örömetekre, ezek megszégye-
nülnek. * rész 55, 9. 11. 12.

6. Háborúság szava hallatik a város-

ból, szó hallatik a templomból, az Úr-
nak szava, ki megfizet az * ellenségi-

nek. * rész fi5, 11. 12.

7. Minekeltte a szülésnek ideje eljne,

szült ; minekeltte eljne a fájdalom

reá, szült fiat.

8. Kicsoda hallott hasonlatos dolgot,

kicsoda látott hasonló dolgot ? Avagy
egy nap teremtetett é e föld ? Avagy
születtetik é egyszersmind egy nemzet-
ség? hogy a Sión szülni akart, és szülte

az fijait.

9. Avagy én, ki az asszonyokat szü-

lkké teszem^ nem szülnék é ? azt mondja
az Úr ! Avagy én, ki azt mivelem, hogy
szüljenek, megtiltatom é ? azt mondja
a te Istened

!

10. Örvendezzetek Jérusálemmel, és

örvendezzetek abban, mindnyájan : kik

szeretitek azt : örvendezzetek vele nagy
örömmel kik azt siratjátok * vala

;

* Zsolt. 137, 5.

11. Hogy szopjatok, és megelégedjetek

az vigasztalásinak tejével, hogy tejet

végyetek, és gyönyörködjetek az dics-
ségének fényességében

;

12. Mert ezt mondja azr : Imé én ki-
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árasztom ö reá a békességet mintegy fo-

Ij^óvizet, és mintegy kiáradott patakot

a pogánynépeknek dicsségeket, mely-
lyet * szoptok : azoknak vállokon hor-

doztattok, és térdeken gyönyörségesen
neveltettek. * rész co, 4. le.

13. Mint a férjfiat, kit az annya vi-

gasztal : a képen vigasztallak * én meg
titeket, és Jérusálemben vigasztalást

vésztek !
* rész 40, 1. 2.

14. Meglátjátok, és örül a ti szivetek,

és a ti tetemitek, mint a f, megvirá-

goznak és megesmértetik az Ürnak keze

az ö szolgáihoz, és haragja az ellen-

ségei ellen : ^ .

15. Mert imé azr elj tzben és mint

a forgószél az kerekei, hogy megmu-
tassa haragját búsulással, és büntetését

sebesen ég lánggal;

16. Mert az Úr tzzel itél meg, és az

fegyverével minden testet, és sokan

lésznek az Úrtól megölettettek.

17. A kik magokat* szenteknek mond-
ják, és a kik magokat mossák a kertek-

ben valamelly fa mellett, a kertnek

közepin, a kik a disznóhúst eszik és va-

lami utálatos állatnak, mint az egérnek

húsát
,
egyenlképen megemésztetnek,

azt mondja az r !
* rész 65, 5—7.

18. Mert én az cselekedeteiket és

gondolatjáikat tudom ; eljött az id

;

hogy minden népeket és nyelveket egy-

begyjtsek, és eljnek s meglátják az

en dicsségemet.

JEEÉMIÁS 1.

19. És megjegyzem ket, és a meg-
szabadullak közzl elküldök iiémellyeket

Társisba, Púi és Lúd nemzetségéhez,

kik kézívvel lövöldöznek. Tubáihoz és

Jávánhoz, a messze való szigetekhez,

kik nem hallották az én nevemet, és

nem látták az én dicsségemet a Pogá- -

nyok között.

20. És elhozzák minden ti atyátokfiait

minden Pogányok közzl, ajándékon az

Úrnak, lovakon, szekereken, lektikákban,

öszvéreken, kocsikon, az én szent he-

gyemre Jérusálembe, azt mondja az r;
miképen viszik az Izráeliták az áldozatra

való állatokat tiszta edénj^ben az Úr
házába.

21. És azok közzl választok Papokat,

Lévitákat, * azt mondja az Úr

;

* rész 61, 6.

22. Mert mind amaz uj egek és az uj

föld, mellyet én teremtek, * megállanak

én elttem, azt mondja az r : azonké-

pen megáll a ti magvatok és a ti neve-

tek. * rész 65, 17.

23. És minden hónapról hónapra, és

szombatról szombatra, elj minden test,

hogy engem imádjon, azt mondja az

Úr?
24. Es kimenvén meglátják azoknak

holttesteiket, kik én ellenem * vétkez-

tek : mert az férgek meg nem hal,t és

az tzök tfiíieg nem aluszik, és min-

den ember eltt gyalázatosok lésznek.

* vers 17. 18. rész 65, 5—7. f Márk 9, 44. ff Jer. 4, 4.

JEEÉMliS PEÖFÉTÁ KÖNYVE.

1. RÉSZ.
Jeréraiás hivatala : két rendbeli látása.

Jerémiásnak, Hilkia fijának beszédei,

melly Hilkia az Anatói város\)2i\i lakozó

Papok közzl mk, a Benjámin földében.

2. Kinek szóla az r, Jósiás * idejében,

az királyságának tizenharmadik esz-

tendejében, ki a Júda Királyának Amon-
nak íija vala. * 2 Kir. 21, 25. 26.

3. Szóla Joákim * idejében is, ki Jósl-

ásnak Júda Királyának fija vala, mind
a t Sédékiásnak, a Jóslásnak Júda Ki-

rálya fijának egész tizenegyedik eszten-

dejéig, mint Jérusálemnek rabságra való

ehdteléig, melly lett ötödik hónapban.
* 2 Kir. 23, 34. f 2 Kir. 24, 17.

4. Szóla azért az Úr nékem, mondván

:

5. Minekeltte a te anyádnak méhében

formálnálak ; esmértelek * tégedet ; és

minekeltte születnél, meg szenteltelek

tégedet : Prófétának rendeltelek tégedet

a Pogányok között. * Gai. i, i5.

6. És mondék : Ah, ah Uram Isten ! imé

nem tudok * szólni : mert gyermek va-

gyok éw^ ,
* 2 Mdz. 3, 11.4, 10.

7. És monda az Úr nékem : Ne mond
ezt; Gyermek vagyok én ; hanemvalamire
kldlek téged, elmenj * és valamiket pa-

rancsolok néked, megmondjad. *;Ezék. 3. 17.

8. Ne félj tlök : mert * veled vagyok

én hogy megoltalmazzalak téged, azt

mondja az r ! * zsoit. 3, 4-7. 5 móz. 31, 6. 8.
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9. És kinynjtá az Úr az kezét, és

megilleté * az én számat, és monda né-

kem : Imé adom az én igémet a te

szádba :
* Ésa, e, e. i.

10. Imé én ma téged Prófétává tész-

lek a Pogányokon, és országokon, hogy
gyomlálj, * ronts, veszess, törj, épits, és

plántálj !
* rész 18, 7. 2 Kor. 10, 4. 5.

1 1 . Annakfelette szóla az Úr nékem,

mondván : Mit * látsz te Jerémiás ? és

mondék; mondolavesszÖt látok én ?

* Zak. 4, 2.

12. És monda nékem az Ür: Jól lát-

tad : mert melly hamar a mondola meg-

virágzik: oUyigenYÍgjiw\ az én igémre,

hogy bételjesitsem azt.

13. Es monda az Úr nékem másodszor,

mondván : Mit látsz te ? Felelék én :

Forró Fazekat látok én, mellynek szája

észak felöl vagyon.

14. Es monda nékem az Úr: észak fe-

löl * jö a veszedelem e földnek minden
lakosira ;

* rész 4, e.

15. Mert imé én az észak felöl való

országoknak minden nemzetségit * ösz-

vegyüjtöm, azt mondja az Úr, hogy el-

jvén, kiki mind letegye az ö székit

Jérusálemnek kapui eltt, és köröskörül

minden kerítései ellen, és Júdának min-
den városai ellen. * rész 5, 15. e, 22-24.

16. És megjelentem az én itélétimet

ezek ellen, az ö sok gonoszságokért:

mert elszakadtak tlem és idegen iste-

neknek áldoztak, * és az ö tulajdon ke-

zeik munkáit imádták. * 2 Kir. 21, 4-13.

17. Te azért övezd meg magadat, és

felkelvén mond meg nékik azokat, mely-
lyeket én néked parancsolok : ne félj fö-

lök, hogy téged elöttök el ne veszesselek;

18. Mert imé én ma tettelek téged*erös

várossá és vasoszloppá, és érczbástyává

mind az egész földön a Júda Királyai el-

len, az ö Fejedelmei ellen, az ö Papjai

ellen, és a föld népe ellen !

* rész 6, 27. 15, 20.

19. A kik viaskodnak te ellened, de

meg nem gyznek téged ;
* mert te veled

vagyok én, azt mondja az Úr, hogy meg-
szabadítsalak tégedet. * rész 26, 8-24.

2. EÉSZ,

A Zsidó népnek lülönb-különbféle bnei.

És szóla az Úr nékem mondván
;

2. Menj el, és kiálts Jérusálemnek fü-

leibe, mondván: Ezt mondja az Ür: Em-

lékezem a kegyelemrl, mellyel* voltam
hozzád ifjúságodban, minémü szeretettel

voltam, mikor téged magamnak jegyez-

nélek, mikor engem követnél a pusztá-

ban a földön, mellyet nem vetnek bé.
* 5 Móz. 32, 9—14.

S.És hogydiZ Izráel az Urnák szentel-

tetett * nép volt, az ö gabonájának zsen-

géje: valakik megeszik vala tet,vétkez-

nek vala, a nyomorúság^ következik vala

reájok, azt mondja az Úr ! * zsoit. 114, 1.2.

4. Halljátok meg az Úr szavát Jákób
háza, és Izráel házának minden cselédei.

5. így szól az Úr: Micsoda álnokságot

találtak* a ti atyáitok én bennem, hogy
elidegenedtek tlem, és hazugság után

jártak, és hijába valókká lettek? *Mik.6,3-5.

6. Annyira hogy csak azt nem mondot-
ták : Hol vagyon az Úr a ki kihozott

minket Égyiptomnak földébl, a ki ál-

talvitt minket a pusztán kietlen és já-

ratlan földön, a vizetlen és halálos földön,

mellyen ember nem járt, és a hol ember
nem lakott ?

7. Es béiktattalak titeket a böv földbe,

hogy annak gyümölcsével és javaival

élnétek : és bémenvén megfertéztetétek

az én földemet, és az én örökségemet

utálatossá tevétek.

8. A Papok nem mondották : Hol va-

gyon az Úr? és a kik a törvényt forgat-

ják nem esmérének meg engemet, és a

Pásztorok hitetlenül elszakadának tlem,
és a Próféták a Baál által prófétálának

és a bálványokat követék.

9. Annakokáért megperlek veletek, és

perlek a ti fiaitoknak fijaival, azt mondja
az Úr

!

10. Ugyan is, menjetek által a Kittim

szigeteire, * és lássátok meg; Kédárba
is küldjetek el, és szorgalmatosan vegyé-

tek eszetekbe, és lássátok meg ha ehez

hasonlatos dolgok lettek ? * 4 móz. 24, 24.

11. Ha egyéb nemzetség elváltoztatta

é az isteneit, noha azok nem istenek

;

az én népem pedig elváltoztatta * az

dicsségét bálványra ! * zsoit. loe, 20.

12. Egek, * csudálkozzatok ezen, és

rettenjetek meg, ersképen száradjatok

meg azt mondja az Úr ! * Ésa. 1, 2.

13. Mert két gonoszságot cselekedett

az én népem : Elhagytak * engem él
kútfejet, és magoknak kutakat ástak,

béomlott kutakat mellyekben nincsen

YÍz. * ^61"^ 10. 11.
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14. Nemde rab é az Izráel? avagy ö

házi szolga é ? Mi az oka hát
,
hogy

préda lett.

15. És ellene orditottak az * orosz-

lánok, kibocsátták az o szavokat, és el-

pusztították az földét, az f városai

megégettettek, és nincsen benue lakozó?
* Ésa. 5, 29. t Ésa. 1, 7. 8.

16. ANóf ésTáfné fijai bétörik fejedet.

17. Valyon s nem te magad szerzetted

é azt magadnak, mivelhogy a te Uradat

Istenedet * elhagyád, mikor téged vi-

selne az 0 Útán ? * Ésa. 5, 24. 25.

18. Most is mi dolgod vagyon azÉgyip-

tus*útával, hogy aMlus vizét iszod? és

mi dolgod vagyon azAssúr útával, hogy
az Eufrátes íolyóvizét iszod. * Ésa. 30, 2.

19. A magad gonoszsága *tanitson meg
téged és a te Istentl való elszakadásid

dorgáljanak meg téged. Vedd eszedbe,

és lásd meg, melly gonosz és keser le-

gyen, hogy elhagytad a te Uradat Iste-

nedet, és hogy nem félsz engemet : Ezt

mondja a Seregeknek Ura Istene !

* 2 Krdn. 33, 9. 11.

20. Jóllehet régen megrontottam a te

igádat, elszaggattam a te köteleidet, és

te azt mondottad : Nem * szolgálok én

idegen istennek : mindazáltal minden
magas halmokon, és minden leveles fa

alatt bujdosol vala f paráználkodván
;

* 2 Krón. 34, 32. f rész 3, 6.

21. Én pedig plántáltalak vala téged

mint választott* szlt mindenestl igaz

és hiv magot; mimódon változtál azért

nékem idegen f szlvesszvé?
* Ésa. 5, 1. 7. Zsolt. 80, 9. f Ésa. 1, 4. 10. 21.

22. Mert ha magadat salétrommal

megmosnád is, szappannal fejéritenéd is

magadat : mindazáltal jegyeztetve * va-

gyon a te álnokságod én elttem, azt

mondja az Úr Isten. * 2Kir. 22, le. 17.

23. Mimódon mondhatnád : Nem un-

dokittattam meg, a bálványok után nem
jártam ! Lásd meg a te útaidat a völgy-

ben, gondold meg mit cselekedtél, te^ ki

ollyan vagy mint a gyors nstény teve,

melly az útaiban széllyel folyat.

24. És mint a pusztához szokott ns-
tény vadszamár, melly az kívánsága

szerint szabadon jár széllyel, mellyet a

hujálkodásnak alkalmatosságától kicso-

da tartóztathatna meg ? Nem szükség,

hogy valaki annak kergetésével fárassza

magát, megtalálja azt az hónapjában.

25. Ha valaki ezt mondja : Ne mezi-

telenitsd meg a te lábadat, és * torkodat

oltalmazd meg a szomjúságtól; te azt

feleled : Kétségbe esném, nem mivelem,

nem : mert az idegen isteneidet szeretem,

és azokat követem. * rész 13, 23. is, 12.

26. Miképen megszégyenül a lopó,mi-

kor a lopásban találtatik : azonképen

megszégyenül az Izráel háza az Ki-

rályai, Fejedelmei, és Papjai és Prófétái.

27. Kik azt mondják a fának : Te vagy
az én atyám ! és a knek : Te szültél en-

gemet; mert háttal fordultak én hozzám
és nem orczájokkal; az nyomorúsá-
goknak idején pedig ezt mondják : Kelj

fel, és szabadíts meg minket

!

28. De hol vágynak e te isteneid,

mellyeket magadnak csináltál ? Keljenek

fel, ha megszabadíthatnak téged nyo-

morúságodnak idején ; mert a te váro-

sidnak* száma szerint voltak a te iste-

neid, óh JÚda ? * rész 11, 13.

29. Miért perletek én velem mindnyá-

jan elszakadtatok én tlem, azt mondja
az Úr !

30. Hijába ostoroztam a teíijaidat; az

intést nem vették bé, a ti szablyátok

megemésztette * a ti Prófétáitokat, mint

a pusztító oroszlán.
* 2 Krn. 24, 20. 21. Máté 23, 34. 35.

31. Oh nemzetség, vegyétek eszetekbe

az Úrnak szavát : ollyan voltam én ízrá-

elnek, mint a puszta ? vagy mint a se-

tétség földe ? Hát miért mondotta az

én népem : Urak vagyunk immár, többé

hozzád nem megyünk

!

32. Valyon a leány elfelejtkezik é az ö

ékességérl ? vagy a jegybéli leány az

arany lánczairól ? Az én népem pedig

számtalanszor * elfelejtkezett én rólam.
* rész 3, 21.

33. Miért mondod jónak lenni a te úta-

dat, holott a te szeretid * után jársz ?

Annakokáért még a gonoszokat is meg-
tanítottad a te útaidra. * hós. 2, 4-6.

34. Ennekfelette a magad ruháinak

szélén is találtatott a szegény ártatlan

embereknek * vérek : kiket nem az ásás-

ban találtál, hanem mind ezek felett

vágynak azok ;
* 2 Kir. 21, 1 6. 2 Krn. 24, 21.

35. Te pedig mégis azt mondottad:

Bizonyára én tiszta és ártatlan vagyok,

csak hogy az haragja rólam forduljon

el ! Imé én törvénykezem veled, mivel-

hogy azt mondod : nem vétkeztem.
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36. Mit futkossz illy^ igen, gyakorta

változtatván útadat ? Egyiptom * miatt

is megszégyenülsz, mint Assúr miatt

megszégyenültél ? * vers i8. Ezék. 29, e. 7.

37. Még az Égyiptomheli Királytól is

elszakadsz, ate kezeidet fejedre kulcsol-

ván : mert az Úr utálja a te biz 0dal-

iáidat, hogy azokban szerencsés ne légy.

3. EÉSZ.

Zsidók keménysége. Isten különb-különbféle ígéretei.

Ezt mondván : Ha a férj fiú elhagyja az

feleségét, és az elhagyván az ö férjét,

más férjfiuhoz megyén : valyon az eléhhi

férje * veszi é többé azt hozzá? avagy

nem fertéztetnék é meg valóban az a

föld ? Te pedig sok társaiddal paráznál-

kodtál ; mindazáltal térj én hozzám, azt

mondja az r !
* 5 móz. 24, 1—4.

2. Emeld fel szemeidet a hegyekre, és

lásd meg, hol * nem paráználkodtál ?

nékik leültél az útakon, mint az Arábia-

beli tolvaj a pusztában, és megundoki-

tottad a földet a te paráznaságiddal és

gonoszságoddal. * vers 6.

3. És jóllehet nem adatnék es, és nem
volna tavaszi es : mindazáltal a te or-

czád a parázna asszonyéhoz hasonló volt,

nem akartad esmérni a szemérmet.

4. Valyon avagy csak most nem kiáltod

é ezt nékem : Én atyám, az én ifjúsá-

gomnak te vagy vezére !

5. Valyon mind örökké haragszik é ?

mind végig megtartja e a haragot: Imé
mondod és cselekeszed a gonoszságokat,

a mint tled lehet.

6. És monda az Ür nékem Jósiás Ki-

rály idejében : Láttad é mit cselekedett

az én tlem elfordult Izráel ? elment

minden o magas * hegyeire, és minden
zöld fa alá, és ott paráználkodott.

* rész 2, 20. Ésa. 57, 7.

7. És mondék minekutánna mind eze-

ket cselekedte volna : Térj meg * hoz-

zám ; és nem tére, és látá ezt az hi-

tetlen buga a Júda. * 2 Kir. 17, 8-19.

8. Annakokáért tetszék nékem, hogy
mind azokért az okokért, tudniillik, hogy
a tlem elszakadott Izráel paráználko-

dott, elhagynám * tet és elválásról

való levelet adnék néki : mindazáltal-nem

félt az hitetlen buga a Júda, hanem
elment és paráználkodott is.

* 2 Kir. 17, 18.

9. És az hires paráznaságával meg-

fertéztette a földet : mert paráználkodék
a kvel és a fával.

10. Mindazáltal mind ezek után is nem
tére meg én hozzám az hitetlen buga
a Júda, tiszta szive szerint, hanem kép-
mutatással, azt mondja az r !

1 1 . Azért mondá nékem az Úr : Inkább
igazítja magát a viszálkodó Izráel, hogy-
sem mint a hitetlen * Júda. *Ezék. 16,51. 2.3,1.

12. Menj el, és kiáltsad e szókat észak-

ra, és mondjad : Térj meg visszavonó

Izráel, ezt mondja az Úr, és elvészem

az én haragomat ti rólatok : mert ke-

gyelmes * vagyok én, azt mondja az r,
nem tartok haragot mind örökké :

* Zsolt. 103, 8. 9.

13. Csak hogy esmérd meg a te ha-
misságodat, hogy a te Uradat Istenedet

elhagytad, és minden útakat eljárván,

az idegenekhez adtad magadat minden
zöld fa alatt, és az én szómat nem fo-

gadtátok, azt mondja az Úr !

14. Térjetek meg ti szófogadatlan fiak,

azt mondja az r : mert én * férjetekké

lettem néktek, és hozzám f veszlek tite-

ket, egyet egy városból, kettt egy nem-
zetségbl, és béiktatlak titeket Sionba.

* vers 8. Ésa. 27, 12. 13. f Hós. 2,1.

15. És az én szivem szerint való Pász-
torokat * adok néktek ott, és legeltetnek

titeket tudománnyal, és értelemmel.
* rész 23, 4. Ezék. 34, 23.

16. És minekutánna megsokasultok és

megszaporodtok a földön, a napokban,
azt mondja az r: többé nem mondják :

Ez az r frigyének ládája, szivekbe sem
ötlik, meg sem gondolják, meg sem lá-

togatják ; és nem lészen többé.

17. Az idben Jérusálemet hivják az

r királyiszékinek, és minden nemzet-
ségek oda gylnek az r nevében, Jé-
rusálembe, és nem követik többé az

gonosz sziveknek akaratját.

18. Azokban a napokban a Júda háza
menvén * az Izráel házával

,
eljnek

egyetemben észak földe fell, a földre,

mellyet örökségül adtam a ti atyáitok-

nak. *Ezék. 37,16—22.

19. Mert én Hlyen módon szólék : Mi-
képen számláljalak titeket a fiak közzé,

és mimódon adjam néked a gyönyör-
séges földet, a Pogányok seregeinek

kívánatos örökségét ? És azt végezém

:

Ezt mondjad nékem : Én atyám ! én t-
lem el ne szakadj.
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20. Bizony miképen hitetlenül cseleke-

szik az asszony az férjével, mikor tet

elhagyta : azonképen hitetlenül * csele-

kedtetek én^ velem Izráelnek háza, azt

mondja az r : * 2 móz. 19, s.

21. A ti szótok hallassék a magas he-

lyeken, az Izráeliták sirások és könyör-

gések ; mert * elfordították az 0 útokat,

elfelejtkeztek az 0 ürokról Istenekrl.
* rész 2, 32.

22. Térjetek meg szófogadatlan fiak,

és meggyógyítom a ti engedetlenségite-

ket : Hallattassák mondom e szó : Imé
mi járulunk * te hozzád : mert te vagy

a mi Urunk Istenünk ! * hós. u, 3.

23. Bizony megcsalattattunk a hal-

moktól,e5 a hegyeknek sokságitól : bizony

az Izráelnek megmaradása az * Úrban
a mi Istenünkben vagyon ! * zsoit. 121, 2.

24. Mert e gyalázat emésztette meg a

mi atyáinknak munkáját gyermekségink-

tol fogva, az juhokat, barmokat, fijai-

kat és leányaikat.

25. Hevertünk a mi szégyenvallásunk-

ban, és a mi gyalázatunk béfedezett min-

ket : mert a mi Urunkkal Istenünkkel

hitetlenül * cselekedtünk, mi és a mi
atyáink gyermekséginktl fogva mind e

mai napig, és nem engedtünk a mi Urunk
Istenünk szavának. * zsoit. loe, e.

4. EÉSZ.

Intés a megtérésre. Zsidóság pusztulása.

Ha megtéréndesz Izráel, azt mondja az

r, én hozzám férj : És ha ellem el-

veted a te utálatosságidat, és* nem buj-

dosol. * rész 2, 18. 25.

2. És ha igy esküszöl: Él az r, tö-

kéletességben. Ítéletben és igazságban

:

áldják benne magokat a nemzetségek,

és benne dicsekednek
; ^

3. Mert azt mondja azr a Júda férj-

fiainak és a Jérusálombélieknek ; Szánt-

satok magatoknak uj * ugart és ne ves-

setek a tövisekbe. * hs. 10,^12.

4. Metéljétek körííl * magatokat az Úr-
nak, és vessétek el a ti sziveteknek b-
reit, Júda férjfiai, és Jérusálem lakosai,

hogy az én haragom felgerjedvén any-

nyira ne égjen, hogy senki el f ne olt-

hassa, a ti cselekedeteiteknek gonosz-

ságáért. * 5 Móz. 10, 16. t Ésa. G5, 5. 66, 24.

5. Hirdessétek Júdában, és Jérusálem-

ben jelentsétek meg, és mondjátok meg,
trombitáljatok a földön, kiáltsatok, gyl-

jetek egybe és mondjátok : Gyljetek
öszve és menjünk bé az ers városokba.

6. Emeljetek zászlót Sionban, gylje-
tek öszve, ne álljatok : mert én vesze-

delmet hozok észak* fell, és nagy rom-
lást. * rész 1, 14. 15.

7. Kivetette magát az oroszlán az

barlangjából, és a nemzetségeknek rablója

elindult, kijött helyébl, hogy elpusz-

títsa a te földedet, és a te városid el-

pusztíttassanak, hogy senki azokban ne

lakjék.

8. Ezokáért öltözzetek * zsákba, sírja-

tok és jajgassatok : mert az Úrnak fel-

busult haragja nem távozott el rólunk

!

* rész 6, 26.

9. Mert a napon, azt mondja az r, el-

vész a Király bátorsága, és a Fejedelmek

bátorsága, és elálmélkodnak a Papok, és

a Próféták * csudálkoznak. * Ezék. 13, 9. 10.

10. És akkor ezt mondom : Ah ! ah

!

Uram Isten, bizony ezt fogják mondani :

Igen megcsaltad e népet és Jérusálemet,

ezt mondván : Békességtek lészen nék-

tek : holott a szablya elhatott mind lel-

künkig !

11. Az idben ezt mondják e népnek
és Jérusálemnek : Imé nagy száraztó

szél a pusztának magas helyein, az

én népem leányának után, nem szórásra,

sem tisztításra
;

12. Ezeknél hatalmasb szél j*"el né-

kem, akkor én is Ítéletet mondok nékik.

13. Imé mint a felh, ugy j, és mint

a szélvész az szekere, az lovai gyor-

sabbak a saskeselyknél. Jaj nékünk,

mert elvesztünk

!

14. Jérusálem, tisztítsd meg * szive-

det a gonoszságtól, hogy megtartassál

;

meddig maradnak te benned a te gonosz

gondolatid ? * rész 4, 4. Ésa. 1, 16.

15. Mert hírmondó hirdeti az ellenség-

nek jövetelit Dán fell, és hirdeti a ve-

szedelmet Efraim hegyén is.

16. Mondjátok meg e népeknek: hir-

dessétek meg a Jérusálembelieknek

;

imé messze földrl eljnek az rizk, és

kiáltanak Júdának városai ellen.

17. Mint a meznek rizi, ugy lész-

nek a város körül : mert engemet fel-

bosszontott, azt mondja az r !

18. A te útad, és a te cselekedetid

szerzették ezt néked : ez a te gonoszsá-

god : mert mivelhogy keser, a te szi-

vedre is elhatott.
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19. Fáj a belem, * a belem és az én

szivemnek rekeszi, az én szivem háborog

bennem, nem hallgatom el ; mert a trom-

bitaszót hallottad, óh én lelkem, és a

hadnak kiáltását. * ^^^^ % i- Ésa. 21, 3.4.

20. És hogy egyik veszedelem a másik

veszedelmet követi : mert az egész föld

elpusztíttatik, hirtelenséggel elpusztít-

tatnak az én sátorim, és az én felvont

kárpitjaim egy szempillantásban.

21. Váljon meddig látom a zászlót?

és hallom a trombitaszót ?

22. Mig * bolond lészen az én népem,

migmm engem esmérnek, mig balgatag

fiak és értelem nélkül valók, mig bölcsek

lésznek a gonoszra, a jócselekedetre pe-

dig balgatagok. * Ésa. 1, 3.

23. Ha tekintem a földet, imé hijába-

való és puszta : ha tekintem az egeket,

semmi világosságok nincsen

:

24. Ha tekintem a hegyeket, * imé

reszketnek, és minden halmok ingadoz-

nak : * Ésa. 5, 25.

25. Ha tekintem, imé egy ember* sin-

csen, és minden égi madarak elmentek;
* Sof. 1, 3.

26. íTa tekintem, imé a zsiros tartomány

ollyan mint a puszta, és minden '6 vá-

rosai eltörettek, az Úr miatt, és az

haragja miatt

;

27. Mert ezt mondja az Úr : Elpusztít-

tatik az egész * föld ; mindazáltal nem
lészen akkor f vége.

*2Kir. 24, 1—3. f 2 Kir. 25, 1-21.

28. Ezért sir * a föld, és odafel meg-
homályosodik az ég : mert én mondot-

tam, gondoltam, és meg nem bántam,

és azt el nem változtatom. * rész 15, e.

29. A lovagoknak és a kézíveseknek

kiáltások eltt elfutnak mindnyájan a

városbeliek^ elrejteznek a sürü erdkhen^
felmennek a ksziklákba, minden város

elpusztíttatik , és senki sem lakozik

azokban.

30. Te pedig elpusztulandó tartomány-

nak népe, mit cselekeszel? ki most öltö-

zöl skáiiátban, és ékesíted magadat ara-

nyos kösöntykkel, és a te orczáidat

megfested * festékkel, hijába ékesíted

magadat : mert a te szeretid utálnak

tégedet^ keresik a te életedet ; *Ezék. 23,40.

31. Mert mintegy gyermekszül asz-

szony szavát hallom ; azt mondom, ^ogy

mintegy els gyermekszül a.sszonyxí\Á.

kiáltását
;
ugy hallom a Sion leányának
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szavát, ki nagy óhajtással összeveri ke-

zeit, mondván :
* Jaj most nékem : mert

elfogyatkozott az én lelkem a megölet-

tekért ! * rész e, 24.

5. RÉSZ.

Jérusálembeliek gonoszsága.

Járjátok el Jérusálem utczáit, és lássá-

tok meg most, és vegyétek'; eszetekbe,

és tudakozzátok meg az utczáin, ha

leltek é egy embert, ha vagyon é, ki

igaz * Ítéletet tegyen, ki igazságot sze-

ressen ; és megkegyelmezek néki.

*Éöa. 1, 4. 10. 21. 48, 1.

2. És ha igy esküsznek is: Él az Úr!

bizony hamisan esküsznek.

3. Uram a te szemeid avagy nem a

tökéletességre néznek é f Megverted

ket ; de * nem bánkódtak, megemész-
tetted ket ; de a dorgálást nem akarják

felvenni, az orczáik keményebbek vol-

tak a ksziklánál, nem akartak megtérni.
* rész 9, 13.

4. Én azért ezt mondom vala : Bizony

parasztok ezek és bolondok ; mert nem
tudják az Úrnak útát, az* Istenek Íté-

letét. * vers 21. rósz 8, 7. 5 Móz. 32, 28.

5. Elmegyek a Femberekhez, és^ szó-

lok nékik : mert k tudják az Úrnak
útát, az Isteneknek Ítéletét : de azok

is egyetemben * elvetették az igát, el-

szaggatták a köteleket. * rész e, 13.

6. Annakokáért megszaggatja ket az

oroszlán az erdbl, a pusztában lakozó

farkas elpusztítja ket, az városaik

ellen vigyáz a * párducz, valaki kij
közzülök, elszaggatja ; mert eláradtak

az bneik, elsokasodtak az pártol-

kodásaik. * Hab. 1, 7-9. 1 móz. 49, 27.

7. Oh miért kegyelmeznék meg tené-

ked? A te fijaid elhagytak engemet és

esküsznek azokra, kik nem istenek. * Mi-
helyt megelégítem ket, azonnal paráz-

nálkodnak, és nagy sereggel a parázná-

nak házába gylnek. * 5 móz. 32, 15.

8. Mint a kövér lovak, mellyek reggel

eleget esznek ollyanok voltak ; kiki az

felebarátja * feleségére nyerít.

* Ezék. 22, 11.

9. Avagy nem látogatnám é meg ezért

ket ? azt mondja az Úr ! avagy e féle

nemzetséget, miném ez, nem büntet é

meg az én lelkem ?

10. Menjetek fel az keritésire , és

rontsátok el, mindazáltal mindenestl
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fogva semmivé * ne tegyétek : törjétek

el a kerítéseknek magasságit : mert nem
az réi f azok. * rész 4, 27. f Esa. 1, 21.

1 1 . Mert vétkezvén vétkezett én elle-

nem az Izráel háza és a Júda háza, azt

mondja az Úr

!

12. Megtagadták az Urat, és ezt mon-
dották : Nincsen, és * nem következik

reánk a veszedelem, sem fegyvert, sem
éhséget nem látunk. * ésu. 28, 15.

13. Es a Próféták széllé lésznek, és ö

bennek semmi igaz beszéd nincsen, né-

kik lészen ugy dolgok !

14. Azért azt mondja a Seregeknek
Ura Istene, hogy ezt mondottátok : Imé
én ollyanná tészem az én * beszédemet
a te szádban, minémü a tüz ; és e népet,

mint a fákat, és az megemészti ket.
* rész 1, 9. 10.

15. Imé én hozok ti reátok messze
földrl való pogányt, óh Izráelnek háza
azt mondja az Úr, kegyetlen nemzetsé-
get, régi nemzetséget, olly nemzetséget,

mellynek nyelvén * nem értesz, meg sem
érted mit szól ! * rész 1, 15. 5 mz. 28, 49.

16. Az tegze mint a megnyilt ko-

porsó, mindnyájan ersek lésznek.

17. Es megemészti a te * veteményi-
det, és a te kenyeredet, mellyel a te fijaid

és leányid ettek volna meg: megeszi
juhodat és ökrödet, megeszi szldet és

íigédet, szegénységre juttatja fegyver

által a te ers városidat, mellyekben
bízol vala. * 5 móz. 28, 31-33.

18. De a napokban is, azt mondja az

r, ugyan nem végzem el ti veletek az

én haragomat.

19. És mikor ezt kérénditek : Miért

mivélte a mi Urunk Istenünk velünk

mind ezeket, te ezt mondjad nékik : A
miképen * elhagytatok engemet, és ide-

gen isteneknek szolgáltatok a ti földe-

tekben : azonképeu szolgáljatok f ide-

geneknek az idegen földön.
* rész 16, 10. 11. t 5 Móz. 28, 64.

20. Kiáltsátok ezt a Jákób házában, és

hirdessétek a Júdában mondván :

21. Halljátok meg most ezt, óh bolond

és * balgatag nemzetség, kiknek szemek
vagyon, f s nem látnak, kiknek fülök

vagyon, s nem hallanak

!

* vers 4. f rész 6, 10. Ésa. 6, 9. 10.

2 2.̂ Nem féltek é engemet ? azt mondja

az Úr : Az én orczám eltt nem resz-

kettek é ? Ki * rendeltem a fövényét a
[

tenger határának, örökkévaló végezés

szerint mellyet által nem hág. Jóllehet

megindulnak ; de felül nem haladják, és

megháborodnak az habjai, de azon ál-

tal nem mennek. * Jób ss, s-ii.

23. De e népnek szive * elhajlott és

visszavonó ; a mint elhajlottak, ugy men-
nek el. * Ésa. 1, 4.

24. Es nem mondják magokban : Fél-

jük immár a mi Urunkat Istenünket, ki

ád idején és késn való est az idejé-

ben : és az aratás törvényének heteit

megrzi nékünk.

25. A ti álnokságitok fordították el

ezeket, és a ti gonoszságitok tiltják meg
ezt a jót ti tletek

;

26. Mert találtatnak az én népem kö-

zött istentelenek, mert kétfelé fülelnek

mint a madarászok, és trt hánynak,

mellyben az embereket megfogják.

27. Mint a kalitka madarakkal teli,

ugy az házok teli álnoksággal ; azoká-

ért nagyokká lettek, és gazdagokká.

28. Megkövéredtek, * fényesek, az is-

tentelenek gonosz cselekedetét is meg-
haladták

;
igaz Ítélettel f nem Ítéltek,

az árvának igaz ítéletet nem tettek :

mindazáltal mégis szerencsések, a sze-

gényeknek igazságokat is ki nem szol-

gáltatták.

* 5 Móz. 32, 16. t Ésa. 1, 23. 24. Áms 5, 7. 6, 12.

29. Ezeket nem látogatom é én meg,

azt mondja az Úr; a nemzetséget, melly

íllyen,nem bünteti é meg az én lelkem?

30. Csudálatos és rettenetes dolog lett

e földön
;

31. A Próféták hamisan * prófétálnak,

és a Papok ajándékokat vesznek : az én

népemnek pedig tetszenek. És valyon

mit mivelnétek végezetre ?

* rész 23, 25. 26. Ezék. 13, 6.

6. RÉSZ.

Babilóniai fogság. Zsidök sokféle bnei.

Benjáminnak fijai, fussatok ki Jérusá-

lembl, és Tékoában fuvalljatok trom-

bitát, és Beth-hakéremben emeljetek

zászlót ; mert veszedelem, és nagy gyöt-

relem láttatik yóW észak* felöl. * rész 1,15.

2. A szép és kedvén tartott asszonyhoz

hasonlóvá tettem vala a Sión leányát

:

3. Ö hozzá jnek a pásztorok az nyá-

jaikkal egybe, hogy ellene felvonják

sátorokat, hogy kiki mind az helyét

megeméssze.
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4: Készítsetek ellene hadat, keljetek

fel, és menjünk harczra délben : Jaj né-

künk : mert elhanyatlott a nap, és meg-
hosszabbiiltak az estveli árnyékok !

5. Keljetek fel, és menjünk ostromnak

éjszaka, és rontsuk le az palotáit.

6. Mert azt mondja a Seregeknek Ura

:

Vágjatok fákat : és Jériisálem körül csi-

náljatok töltéseket ; ez a meglátogatás-

nak városa
,
mellyben egyéb * nincsen

nyomorgatásnál. * Ésa. 5, ?.

7. Mint a forrásban felbuzog a viz,

ugy kiforrja az gonoszságát ; bosszu-

ságtétel és nyomorgatás hallattatik ben-

ne, szüntelen én elttem betegség és

vereség vagyon.

8. Vedd eszedbe magad óh Jérusálem,

hogy el ne távozzék az én lelkem töJed,

hogy ne tégyelek pusztává, olly földé,

mellyen ember nem lakozik.

9. Ezt mondja a Seregeknek Ura : Va-
lóba megmezgérlik, * mint a szlt, az

Izráel maradékát, kik ezt mondják : For-

dítsd a te kezedet mint a szlszed, a

szlkosárokra. * Ésa. 24,^3.

10. Kinek szóljak, és kiket kérjek, hogy
hallják ? Imé körülmetéletlen * az fü-

lök, és nem hallhatnak, imé az Úrnak
szava nálok gyalázatban vagyon, nem
gyönyörködnek abban. * rész 7, 26.

11. Azért az Urnák haragjával teljes

vagyok, elfáradtam, magamat tartóztat-

ván, kiöntöm azért azt a kicsiny gyer-

mekekre * az utczákon, és egyetembe az

ifjak gyülekezetekre, st még a férjfiu

is az feleségével, a vén, a megtepe-
redett emberrel fogságba esnek.

* Sir. 2, 21.

12. És az házaik idegenekre marad-
nak, mezejeik és feleségeik * hasonló-

képen, mikor kinyújtom az én kezemet
a földnek lakosira, azt mondja az Úr

!

* 5 Mz, 28, 30.

13. Mert kicsinytl fogva nagyig mind-
nyájan a telhetetlenségnek adták mago-
kat, a Prófétától * fogva a Papig, mind
csalárdok. * rész S, 10. 4, 5. Ésa. 56, 11.

14. És gyógyítják vala az én népem
leányának romlását*hazugsággal,mond-
ván : Békesség, békesség : de ugyan nem
ln békesség !

* rész s, 11. Ezék. 13, 10.

15. Valyon * szégyenlik é^ hogy utála-

tosságot cselekedtek ? bizony nem szé-

gyenlették és nem tudták micsoda a

szégyen ? Annakokáért elhullnak a meg-
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ölettettek között, az meglátogatások-

nak idején elesnek, azt mondja Úr !

* Sof. 3, 5.

16. Így szólt az Úr: Álljatok az úta-

kon, és lássátok meg és tudakozzatok a

régi ösvényekrl, mellyik legyen az igaz

út és azon járjatok, hogy a ti lelketek-

nek legyen nyugodalma, és ezt felelték:

Nem megyünk

!

17. Annakfelette rendeltem köztök

rállókat, hogy vigyáznának a trombi-

taszóra : s ezt felelték : Nem vigyázunk

!

18. Azért halljátok meg Pogányok, és

vedd eszedbe, óh gyülekezet, mi követ-

kezik reájok.

19. Halld meg * föld : Imé én hozok e

népre veszedelmet, az gondolatjainak

gyümölcsét : . mert az én beszédimre nem
hallgattak, és az én törvényemet megu-
tálták. * 5 Móz. 32, 1. Ésa. 1, 2.

20. Miért hoztok nékem Sébából tem-

jént, és jóillatu* állatot messze földrl?

A ti egészen megég áldozatitok nem
kedvesek, sem a ti véres áldozatitok nem
gyönyörségesek én elttem. * Ésa. 1,11.15.

21. Azért ezt mondja az Úr : Imé én

szerzek e népnek romlást, mellybe meg-
ütköznek az atyák és a fiak egyenlké-
pen, a szomszéd az barátjával elvesz-

nek.

22. így szól azr : Imé nép j el észak

földe * felöl, és nagy nemzetség indul fel

a földnek végérl. * rész 1, 14. 15.

23. Kiknek kezekben kéziv és paizs

lészen, kegyetlenek lésznek és semmi
irgalmasság bennek nem lészen: az

szavok mint a tengernek zúgása, és lo-

vagok lésznek, mind egyik viadalhoz

készültek te ellened, Sionnak leánya !

24. Kiknek csak hirek hallására a

mi kezünk ereje elszakadott, a vesze-

delem körülfogott minket, és a fájdalom,

mint a gyermekszül asszonyt.

25. Ki ne menjetek a mezre, és útra

ne induljatok : mert az ellenség fegyvere

és a félelem minden fell körülvett.

26. En népemnek leánya , öltözzél

zsákba, ^ és heverj a porban, sirj f ke-

servesen, mintha egyetlenegy fiadat si-

ratnád : mert hamarsággal elj reánk a

pusztító ! * rész 4, 8. f Ániós 8, 10.

27. Orállótoronyban helyhez tettelek én

téged az én népem között, és nagy ers-
ségben, hogy megtudjad és megkémlel-
jed az Útokat. * rész 1,8. 18,
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28. Mindnyájan felette igen vakmerk,
kik álnokul járnak, aczél és vas természe-

tek : mindnyájan k egyebeknek erköl-

csinek is megvesztegeti.

29. A tztl megégettetett a fúvó,

megemésztetett az ón, az olvasztómester

hijáha munkálkodik : mert az gonosz-

ságok meg nem * tisztittathatik.

* Ezék. 22, 18. rész 13, 10. 23. rész 18, 11. 12-

30. Megvettetett ezüstnek * hívjátok

ket : mert az Úr megvetette ket

!

* Ésa. 1, 22.

7. RÉSZ.
A bálványozd s szófogadatlan nép híjába bizakodik a

küls isteniszolgálatban.

Ez a beszéd, mellyet szóla Jerémiásnak
az Úr, mondván

:

2. Állj az Úr házának ajtajában , és

kiáltsd ott e beszédet , és mondjad

:

Halljátok az Úrnak szavát mindnyájan

ti Zsidók, kik bémentek az ajtókon, hogy
imádjátok az Urat.

3. így szól a Seregeknek Ura, az Izrá-

elnek Istene : Jobbítsátok meg a ti útai-

tokat és cselekedeteiteket ,
* veletek

lakozom ez helyen.
* rész 26, 13. 2 Krón. 7, 12. 19. 21.

4. Ne bízzatok hazugságban mondván

:

Az Úrnak * temploma, az Úrnak tem-

ploma ez !
* vers 12. 14. Mik. 3, 12.

5. Hanem inkább valóban jobbítsátok

meg a ti útaitokat, és cselekedeteiteket,

és igaz Ítéletet tég'^/etek az ember között

és az felebarátja között :

. 6. A jövevényt, árvát és özvegyet meg
ne* nyomorgassátok, és az ártatlan vért

ki ne ontsátok e helyen, és idegen iste-

nek után ne járjatok a ti magatok ve-

szedelmére. * Ésa. 10, 1-3.

7. És azt mivelem, hogy békességgel

lakozzatok e helyen, a földön, mellyet

adtam a ti atyáitoknak mind örökkön

örökké.

8. Imé ti hisztek a hazug beszédeknek,

mellyeknek semmi haszna nincsen.

9. Valyon mikor loptok is, vagy öltök,

és paráználkodtok, és hamisan esküsz-

tök, és áldoztok a Baálnak ; és idegen

istenek után jártok, kiket nem esmértek

;

10. Akkor is eljöttök é, és állótok én

elttem e házban, melly neveztetik az

én nevemrl, és azt mondjátok : Meg-
szabadulunk

;
hogy azután ugyanezen

utálatos dolgokat cselekedjétek.

11. Valyon latroknak * barlangjává

lett é e ház ti elttetek, melly az én ne-

vemrl neveztetik? Azért én is reá gon-

doltam, azt mondja az Úr.
* vers 9. 10. Málé 21, 13.

12. Mert menjetek el az én helyemre,

melly vala Silóban, a hol elször * lako-

zott az én nevem, és lássátok meg, mit

cselekedtem azzal, az én népemnek Iz-

ráelnek gonoszságáért.
* Jós. 18, 1. Zsolt. 78, 60. 61.

13. Mivelhogy pedig mind e dolgokat

cselekeszitek, azt mondja az Úr, és mi-
kor szüntelen szólok néktek reggel fel-

kelvén, nem halljátok, és mikor * kiáltok

néktek, nem feleltek : * Ésa. 65, 12.

14. Annakokáért ugy cselekeszem e

házzal, melly az én nevemrl neveztetik,

a mellyben ti * bíztok, és e hellyel,

mellyet adtam néktek és a ti atyáitok-

nak, miképen Silóval f cselekedtem.
* vers 4. f Zsolt. 78, 60. 61. 2 Krón. 36, 17-19.

15. Es elvetlek titeket orczám ell,

miképen elvetettem minden ti atyátok-

fiait, Efraimnak * egész magvát.
* 2 Kir. 16, 6. 17, 18.

16. Es te ne * imádkozzál e népért és

ne kiálts érettek, se ne könyörögj, és

közben se járj : mert én téged meg nem
hallgatlak. * rész 14, 11. 12. 15, 1. 2 móz. 32. 10.

17. Nem látod é te, k mit cselekesz-

nek a Júda városiban, és Jérusálemnek

utczáin ?

18. A fiak fát szednek, az atyák sze-

net gyújtnak, az asszonyok dagasztanak,

hogy az ég Királynéasszonyának béle-

seket ^ csináljanak , és áldozzanak az

idegen isteneknek, hogy engem haragra

indítsanak. * rész 44, 19.

19. xivagy én ellenem vagyon e, hogy

ezek engem in gerlének ? azt mondja az

Úr ! avagy inkább nem ellenek vagyon

4 magoknak gyalázatjokra ?

20. Azért ezt mondja az Úr Isten : Imé
az én haragom és búsulásom kiöntetik

e hely ellen, az emberekre és az oktalan

állatokra, a meznek fáira, és a földnek

g3mmölcsire, felgerjed és meg nem * ol-

tatik. * 2 Kir. 22, 17.

21. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráel Istene : A ti egészen égetend
áldozatitokat tegyétek a ti egyéb áldo-

zatitokhoz, és egyétek meg * azoknak

húsát ;
* Ámós 5, 21-24.

22. Mert nem szóltam a ti atyáitokkal

>és nem parancsoltam nékik a napon,
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mellyen kihoztam ket Égyiptom föl-

débl, az égáldozatok és egyéh áldoza-

tok fell

:

23. Hanem e szót parancsoltam nékik,

mondván : Engedjetek * az én szómnak,

és én néktek f Istentek leszek, és ti né-

kem népeim lésztek : és járjatok mind
azon az úton, mellyet parancsolok nék-

tek, hogy jól legyen dolgotok

:

* 5 Móz. 6, 1-3. t 2 Móz. 19, 5. 6.

24. De nem engedtek, * és nem haj-

tották hozzám az fülöket, hanem jár-

tak az tanácsokban, az gonosz szi-

veknek keménységében, és hátramásztak,

nem elmentek. * zsoit. si, 12.

25. Az naptól fogva
,
mellyen kijöttek

a ti atyáitok Égyiptom földébl, ez na-

pig, küldöttem * ti hozzátok minden én

szolgáimat a Prófétákat, minden nap reg-

gel felkelvén, és küldvén: * 2 Krón. 36,i6.i7.

26. De nem hallgattak * engem és nem
hajtották hozzám az fülöket, hanem
megkeményítették az nyákokat, go-

noszbul cselekedtek, hogysem mint az

attyaik ! * rész e, 10. is. 12.

27. Es mikor megmondod nékik mind
e beszédeket, ugyan nem hallgatnak té-

ged, és mikor kiáltasz is nékik, meg
nem felelnek néked.

28. Annakokáért mond ezt nékik : Az
a nép ez, melly nem engedett az ö Ura
Istene szavának, sem a tanítást fel nem
vették ; elveszett az * igazság, és kiszag-

gattatott az szájokból ! * Ésa. 59, 14. 15.

29. Beretváld el hajadat, és vesd el, és

nagy jajgatással jajgass a hegyeken :

mert utálja az Úr és elhagyja a nemzet-
séget, a meilyre haragszik :

30. Mert én elttem a Júdának^ íijai

gonoszt cselekedtek, azt mondja az Úr, az

utálatosságaikat * helyheztették a ház-

ban, melly az én nevemrl neveztetik,

hogy azt megfertéztetnék. *2Kir. 21, 7— 13.

31. És emeltek oltárokat * Tófetben,

melly vagyon aHinnom fijának völgyé-

ben, hogy megégetnék az íijaikat és

leányaikat tzzel, mellyet nem paran-

csoltam, sem szivemben nem gondoltam.

32. Azért imé eljnek a napok, azt

mondja az Úr, és többé nem neveztetik

az a hely Tófetnek, és Hinnom fija völ-

gyének ; hanem öletés völgyének ; mert
noha temetkeznek Tófetben, mindazáltal

nem lészen elég hely a temetésre.

* 2 Kir. 23, 10.
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33. Hanem e népnek teste lészen az

égi * madaraknak és e föld vadainak ét-

kek, és nem lészen ki elzze azokat,

* rész 34, 20. 5 Móz. 28, 26.

34. Bs azt mivelem, hogy megsznjék
a Júda városiban és Jérusálemnek iit-

czáin az örömnek * szava, és a vigasság-

nak szava, a vlegénynek szava, és a

menyasszonynak szava : mert elpusztul

a föld !
* Ésa. 24, 7—12. Hós. 2, 10—12.

8. RÉSZ.

A Zsidóknak sokféle bneik.

Az idben azt mondja az r, kihányják

a * Juda Királyainak csontjaikat, az

Fejedelminek csontjaikat, a Papoknak
csontjaikat, a Prófétáknak csontjaikat,

és a Jérusálemben lakozó polgdroknuk

csontjaikat, az koporsóikból.
* 3 Móz. 26, 30.

2. És kiterítik azokat a napra és a

holdra, és az égnek minden seregei eltt,

a mellyeket szerettek, és a mellyeknek

szolgáltak és a mellyek után jártak, és

a mellyeket kerestek, és a mellyeknek

térdet fejet hajtottak ; nem szedettetnek

öszve, és el nem temettetnek, ganéjjá

változnak e föld szinén

!

3. És inkább választják * a halált, hogy-

sem az életet minden megmaradtak,
valakik megmaradnak e gonosz nemzet-

ségbl, minden helyeken a hol megma-
radnak, a hová kizöm kot ; azt mondja
a Seregeknek Ura !

* Jei. 9, e.

4. Annakfelette ezt mond nékik : így
szól az Úr : Avagy ugy estek é el, hogy
fel nem kelhetnek ? ha * megtérnének,

avagy nem térne é hozzájok az Isten ?

* Eztík. 33, 11.

5. Miért fordult el e nép a Jérusálem

népe vakmer elfordulással ? a csalárd-

ságnak adták magokat, nem akarnak

megtérni.

6. Keá vigyáztam, és meghallottam,

nem igazat szólnak, senki nincsen, ki az

gonoszságát megbánja, ezt mondván

:

Mit cselekedtem ? Kiki mind az útára

indult, * miképen a ló, hogy folyva me-
gyén a harczra. * rész is, 12.

7. Még az eszterág is az égben meg-
esméri az idejét, és a gerlicze, és a darú,

és a fecske, tudják mikor el kell menni;
az én népem pedig nem * esméri az Úr-
nak Ítéletit !

* lész 5, 4. Ésa. 1, 3.

8. Mint mondjátok : Bölcsek * vagyunk,
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és az Úrnak törvénye nálunk vagyon:
Bizony imé Injába csinálta az ö penná-
ját az iró, hijábavalók az írástudók.

* Em. 2, 17—23.

9. Mivelték é azt a Bölcsek, hogy meg-
szégyenülnének, és megrettennének, és

megfogattatnának a hn miatt ? Imé
megvetették * az Úrnak szavát, micsoda
bölcseség volna hát ö b ennek ?

* Jób 28, 28. Péld. 1, 7.

10. Azért az feleségeiket * idegenek-

nek adom : és az o mezeiket más örö-

kösöknek ; mert kicsinytl fogva nagyig

a fösvénységnek f adták magokat, a

Prófétától fogva a Papig mindnyájan ha-
zugságnak cselekedó'i.* rész e, 12. t Ésa. 56, 11.

11. És gyógyitják vala az én népem
leányának sebét hazugsággal, mondván:
békesség, békesség : és nem vala békes-

ség !

12. Valyon szégyenlették é meg ma-
gokat, hogy utálatosságot cselekedtek ?

Még a szégyenben is nem szégyenlették

meg magokat, és a szégyent nem es-

mérték. Annakokáért elesnek az elestek

között, az ó' meglátogattatásoknak ide-

jén elhullanak, ezt mondja az Úr

!

13. Elvesztvén elvesztem ket, azt

mondja az Úr: nincsen szó'lÖ a szlt-
kén, sem fige a figefán, a levele is el-

hullott és a miket nékik adtam, elvétet-

nek tlök.

14. Mit ülünk mi? Gyljetek öszve,és

menjünk bé a keritett városokba és ott

hallgassunk ; mert bizony az Úr, a mi
Istenünk hallgatásra juttatott minket,

és mérges * vizet adott innunk : mert
vétkeztünk az Úr ellen !

* rész 9, 15. Zsolt. 80, 6. 7.

15. Várjuk a békességet; * de semmi
jó nincsen ! várjuk a meggyógyulásnak
idejét, de imé félelem vagyon ! * rész 14, 19.

16. Dántól fogva hallatott az ellenség

lovainak nyerítése, az ers lovaíndk

nagy nyeritései miatt megretten az egész

föld : mert eljönek, és megemésztik a

földet és annak gazdagságát, a várost

és annak lakóit

;

17. Mert imé küldök ti reátok mérges
baziliskus kigyókat, kik ellen semmi va-

rázslás * nem használj és megmarnak
titeket, azt mondja az Úr !

* zsoit. 58, 5. e.

18. Az én szivem én bennem meger-
telenült, melly engem megvidámítana
szomorususágomban.

;aís 8. 9.

19. Imé az én népem leányának kiál-

tásának szava, a messze földrl Jöv e?-

lenségnek félelme miatt, ki azt mondja:
Nincsen é az Ür Sionban? Nincsen é

abban az Királya ? miért ingerlettek

k haragra engemet az faragott ké-

peikkel, és hijábavaló idegen zsíeneikkel ?

20. Elmúlt az aratás, elvégezdött a

nyár, és mi meg nem szabadultunk

!

21. Az én népem leányának romlása

miatt megromlottam, megszomorodtam,

az álmélkodás körülfogott engemet

!

22. Nincsen é balzsamolaj *Gileádban ?

nincsen é ott orvos ? Miért nem gyógyít-

tatott meg az én népem leánya ?

* rész 46, ]].

9. FESZ.

A Zsidók és a körüllakó népek büiitetóye.

Oh. ha valaki az én fejemet * vizekké

vál-oztathatná, és az én szememet köny-

hullatásoknak kútfejévé, hogy éjjel nap-

pal siratnám az én népem leányának

megöletetteifc !
* Ésa. 22,

4

2. Oh, ha valaki hel3^heztetne engem
a pusztában az útonjáróknak vendégfo-

gadó házokban, hogy elhagynám az én

népemet, és tlök eltávoznám: mert
mindnyájan * paráznák és hitetleneknek

gyülekezete !
* Ésa. 1, 4. 10. 21.

3. Es felvetik mintegy kézivet, az

hazug nyelveket, és nem ersitik meg
magokat e földön az igazságban, hanem
egyik gonoszságból a másik gonoszságba

mennek, és^ engem nem esmérnek, azt

mondja az Úr

;

4. Minden az barátjától* magát meg-
oltalmazza, és minden atyátokfiának ne

hidjetek: mert minden atyafi megcsal-

ván megcsal, és minden barátod csalár-

dul jár. * rész 12, 6. Mik. 7, 5. 6.

5. És kiki mind az bárátját meg-
csalja és igazat nem szólnak : mert az

nyelveket szoktatták a hazugságnak szó-

lására, a gonoszság cselekedetiben el-

fáradtak.

6. Lakozol te az álnokságnak köze-

pette, az álnokság miatt nem akarának

engem megesmérni, azt mondja az Úr!
7. Azért ezt mondja a SeregeknekUra:

Imé én megolvasztván ket, megpróbál-

tam ket : De mit * cselekedjem az én

népem leányával ? * rész e, 29. 30.

8. Megsebesít nyil az * nyelvek, ál-

nokságot szól : kiki az barátjának bé-
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kességesen szól szájával, az szivében

pedig lest hány. * zsoit. 28, 3.

9. Avagy mind ezekért nem * látoga-

tom é meg ket ? azt mondja az r

:

valyon e féle nemzetségen, minémü ez,

nem áll é bosszút az én lelkem ?

10. A hegyekért felemelem a jajgatást,

és a zokogást ; és a puszták aklaiért a

sirást ; mert elpusztulnak, annyira hogy
senki nem lészen, ki általmenjen, és bar-

moknak szavokat nem hallják ; mind az

égi madarak, mind az oktalan állatok

elköltöznek, elmennek ; * rész 5, s. 9. 29.

11. És Jérusálemet rakásra * rontom,

sárkányoknak lakhelyévé teszem, és a

Júdának városait elpusztítom, annyira,

hogy senki nem lakhatja aztl
* rész 52, 13. 14.

12. Kicsoda olly bölcs férjfiú, a ki erre

megtanítson ? és kinek nyilatkozott

meg az Úrnak szája, hogy megmond-
hassa, miért veszett el a föld, miért ha-

gyatott el mint a puszta, hogy senki

nincsen, ki általmenjen rajta ?

13. És monda az Úr: Mert elhagyták

az én törvényemet, mellyet elejékbe ve-

tettem, és nem hallgatták az én szómat,

és a szerint nem jártak :

14. Hanem jártak az sziveknek gon-

dolatja után , és a bálványok után,

mellyre tanították ket az attyaik.

15. Annakokáért azt mondja a Sere-

geknek Ura, az Izráelnek Istene : Imé
én e népnek enni adok, tudniillik ke-

ser ürmöt, * és inni adok mérges vizet.

*rész 23, 15.

16. És eloszlatom * ket a nemzet-

ségek között, kiket sem k, sem az

attyaik nem esmértek, és utánnok
fegyvert bocsátok, miglen megemésztem
ket.
17. így szól a Seregeknek Ura: Fi-

gyelmezzetek reá, és hívjátok el a síró

asszonyokat, hadd jöjjenek el, és a bölcs

asszonyokhoz is küldjetek el, hadd jöj-

jenek el. * 3 Móz. 26, 23-

18. És siessenek, és sirassanak minket,

és a mi szemeink is hullassanak köny-
nyeket, és a mi szemünk héjai közzül

folyjanak alá * vizek ;
* vers i.

19. Mert Sionból Hlyen nagy sirásnak

szava hallatik : Miképen raboltatánk el!

mimódon szégyeniteténk meg felette

igen ! mert elhagytuk a földet : mert a
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mi lakhelyeinket az ellenség elpusztí-

totta.

20. St inkább halljátok meg asszony-

népek az Úrnak szavát, és hallja meg a

ti fületek az szájának beszédét, és

tanítsátok meg leányitokat a sírásra, és

minden asszony az barátját a jajga-

tásra :

21. Mert feljött a halál a mi ablaka-

inkra, béjött a mi palotáinkba, hogy el-

veszesse a kicsiny gyermekeket az útak-

ról, az ifjakat az utczákból :^

22. (Szólj, azt mondja az Úr) és hever

az embereknek * holttestek mint a ga-

néj a mezn, és mint a kévék az arató

után, és nincsen a ki öszvegyüjtse azo-

kat ! * rész 7, 33.

23. Ezt mondja azÜr : Ne dicsekedjék

a * bölcs az bölcseségében, se az ers
ne dicsekedjék ersségében, se a gazdag
ne dicsekedjék f gazdagságában

;

* 1 Kor. 1, 31. f Zsolt. 62, 11.

24. Hanem ebben dicsekedjék a ki di-

csekedik, hogy esmérjen * és tudjon en-
gemet, hogy én vagyok az Ör, ki cseleke-

szem irgalmasságot, Ítéletet és igazságot

e földön : mert ezt akarom, azt mondja
az ür ! * 2 Kor. 10, 17.

25. Imé eljnek a napok, azt mondja
az Úr, és meglátogatok minden körül-

metélkedettet, a körülmetélkedetlennel

egybe;

26. Égyiptomot* és Júdát, és Edomot
és az Ammon fijait, és Moábot, és min-
deneket, kik lakoznak e világnak küls
szegeletiben, kik lakoznak a pusztában

:

mert minden nemzetek körülmetéletle-

nek, az Izráelnek is minden háza körül-
metéletlen t szívvel vagyon !

* Ésa. 15. 18. 19. 20. rész f 3 Móz. 26, 41. 42.

10. RÉSZ.

Bálványok hijábavalósága. Jeremiás imádsága.

Halljátok meg a szót, mellyet az Úr szól

néktek, Izráelnek háza

!

2. így szól az Úr: Ne tanuljátok meg
a Pogányoknak * útát, és az égen való
jelektl ne féljetek : mert a Pogányok
félnek azoktól. * 3 móz. i8, 3. 4,

3. Mert Pogányoknak szerzetek hijá-

bavalóság : mert fát * vágnaA; az erdn,
az ácsmester kezével meggyalulja azt.

4. Ezüsttel és arannyal megékesíti azt,

szegekkel és pöröllyel megszegezik azt,

hogy le ne essék. * Ésa. 40, 19. 20. 41, 24.
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5. Mint az egyenes pálmafa, oUyanok,
és nem * szólnak : hordoztatván hordoz-
tatnak : mert nem járhatnak. Ne féljetek

tÖlök: mert sem jót, sem gonoszt nem
cselekedhetnek. * zsoit. iis, s.

6. Nincsen hasonlatos * te hozzád.

Uram, senki, nagy vagy, és nagy a te

neved, a te hatalmasságodért

!

* Zsolt. 86, 8. 10.

7. Ki ne félne téged *H a Pogányok-
nak is Királyokévá^?/ f Mert tiéd a biro-

dalom; mert a Pogányoknak minden
Bölcsei között, és azoknak minden or-

szágai között nincsen hozzád hasonló.
* Jel. 15, 4.

8. Mind egyik * bolondok és bolondul

cselekesznek, hijábavalóságra tanit a fa.

* Hab. 2, 18.

9. Ellapittatott ezüstöt hoznak Társis-

ból, és aranyat Oíirból, a mesterember-

nek csinálmányát és az olvasztómester

kezének munkáját : kék és szederjes öl-

tözetek * vagyon nékik, mellyek mind a

bölcseknek munkájok. * Ezek. le, is,

10. Az Úr az igaz Isten, az él Isten,

és az örökkévaló * Király : az o haragja

eltt reszket a föld, és a Pogányok nem
szenvedhetik az haragját. * zsoit. lo, le.

11. (Ezt mondjátok nékik : Az Istenek,

kik az eget és a földet nem csinálták,

elvesszenek a földrl, és az ég alól
!)

12. A ki teremtette a földet* az ere-

jével, ki rendelte e Világnak kerekségét

az bölcseségével, és az értelmével

kiterjesztette az egeket. * rész 51, 15. 19.

13. Ki egy szavával bséges vizet sze-

rez az égÍ3en, minekutánna a ködöket

felviszi a földnek határából, * villámást

esvel egyetembe csinál, és kihozza a

szelet az rejtekhelyébl. * J01) 37, 3-5.

14. Minden ember bolondabb, * hogy-

nem mint eszébe vehetné, hogy minden
bálványcsináló mester a bálvánnyal tet
megszégyeníti: mert az öntése hazug-

ság,és nincsen bennek lélek. *Ésa. 44,19.20.

15. Hijábavalók; nevetségre való mun-
ka, az meglátogatásoknak * idején el-

vesznek. * Ésa. 19, 1.

16. Nem ollyan mint azok, a Jákób

öröksége: * mert mindeneknek terem-

tje, és az Izráel az örökségének vesz-

szeje. Seregeknek Ura az neve.
* 5 Móz. 32, 31. Zsolt. 16, 5. 74, 2.

17. Gyjtsd öszve a földrl a te árudat,

a ki lakol kerített városban

:

18. Mert ezt mondja azr: Imé én ez

úttal úgymint parittyából hajtom el e

földnek lakosit, és megverem ket, hogy
megtalálják a mit kerestek !

19. Jaj nékem az én romlásom mirtt,

az én vereségem teljes fájdalommal ; és

én ezt fogom mondani : Bizony az én

vereségem igen* nagy, és mimódo/i szen-

vedhetem el ? * rész 14, 18. 19.

20. Az én sátorom elhányatott és min-
den köteleim elszakadoztak, az én fiaim

elszakadtak tlem, és egy nincsen ben-

nek, senki nincsen, a ki kiterjessze többé

az én sátoromat, és felvonja az én kár-

pitaimat

;

21. Mert oktalan állatok/ioz ^hasonlókká.

lettek a pásztorok, és az Urat meg nem
kérdették, azért nem lésznek szerencsé-

sek, és minden legeltet helyek elpusz-

títtatott. * rész 8, 7.

22. A hir imé eljött, és nagy támadás.

vagyon észak * földe fell, hogy elpusz-

títsák Júdának városit, és tegyék sárká-

nyok t lakhelyévé. * rész 4, e. t rész 9, 11.

23. Tudom Uram, hogy az embernek
úta nincsen az * tulajdon hatalmáhm,
sem 2JL útonjárónak, hogy a maga lépé-

sét igazgassa. * Péw. le, 1-9.

24. Ostorozz meg * Uram engem, de

a te Ítéletedben, ne haragodban, hogy
engemet el ne ronts. * Ésa. 27, s. zsoit. 6,2.

25. Fordítsd haragodat* a Pogányokra,

kik nem esmérnek tégedet, és az orszá-

gokra, kik segítségre nem hívják a te

nevedet; mert megették a Jákóbot; azt

mondom, hogy elnyelték tet, s meg-
emésztették , és lakhelyét elpusztítot-

ták. * Zsolt. 79, 6.

11. RÉSZ.
Isten frigye a Zsidókkal. Anatót gonoszsága.

Ez a beszéd, mellyet szólott az Úr Je-

rémiásnak, mondván

:

2. Halljátok meg e szövetségnek igéit,

és mondjátok meg a Júda férjfiaiuak és

a Jérusálem lakosinak.

3. Ezt mondjad azért nékik : Azt mondja
az Ür, az Izráelnek Istene : Átkozott az

ember, ki nem * hallja e frigynek beszé-

dit ; * 5 Móz. 27, 26.

4. Mellyet * parancsoltam a ti atyái-

toknak az napon, mellyen kihoztam ket
Egyiptom földébl, a vaskemenczébl,

mondván : Halljátok meg az én szómat,

és cselekedjétek mind azokat, mellye-

ket én néktek parancsolok: és lésztek
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én népem, és én néktek Istentek lé-

SZek. * 2 M<5z. 19, 3-6.

5. Hogy megteljesítsem az * esküvést,

mellyel megesküdtem a ti atyáitoknak

hogy nékik adom a tejjel és mézzel fo-

lyó földet, e nap szerint. És felelék, és

mondék : Ugy legyen Uram ! * 5 móz. 7, 12.

6. És monda az Úr nékem : Kiáltsd

mind e szókat Júdának városiban, és

Jérusálemnek utczáin, mondván : Hall-

játok e frigy beszédit, és cselekedjétek

azokat

;

7. Mert tanúbizonyságokat * tettem a

ti atyáitoknak, a melly napon felhoztam

ket Égyiptom földébl, mind e napig,

reggel felkelvén, és bizonyságot tévén,

s mondván : Halljátok meg az én szó-

mat !
* rész 7, 13. 25.

8. És nem haliák, sem fülöket ahoz

nem hajták, hanem mindenek az ö szi-

veknek gonoszsága után jártak : azért

reájok bocsátottam e frigynek * minden
igéit, mellyet parancsoltam hogy csele-

kednének, és nem cselekedték.

5 Móz. 28. 15

9. Monda azért az r nékem : Hason-
lás vagyon a Júda férjfiai között, és a

Jérusálembeli polgárok között

;

10. Megtértek az eleiknek gonoszsá-

gokra, kik nem engedtek az én beszé-

dimnek; hanem inkább jártak az idegen

istenek után, hogy nékik szolgálnának,

megszegék az Izráelnek háza és a J-
dának háza az én frigyemet, mellyet

tettem vala az attyaikkal.

11. Azért azt mondja az Úr: Imé én

ostort hozok reájok, mellybl ki nem
mehetnek, és kiáltnak én hozzám;* de

meg nem hallgatom ket. * Péw. 1,28. 29.

12. És elmennek a Júdának városai és

Jérusálemnek polgárai ; és kiáltanak az

istenekhez, kiknek tömjéneztek; de ol-

talmazván meg nem oltalmazzák ket
az nyomorúságoknak idején

;

13. Mert a te városidnak* számok sze-

rint voltak a te isteneid, óh Júda, és a

Jérusálem útczáinak számok szerint rak-

tátok a gyalázatra való oltárokat: az

oltárokat, mellyeken tömjéneznétek a

Baálnak !
* rész 2, 28. Ezek. le, 24-31.

14. Te azért * ne törekedjél a népért,

és ne kiálts érettek, se ne könyörögj
;

mert én meg nem hallgatom az idben,
mellyben kiáltnak én reám, az nyo-
morúságokban. * rész 7, 16.

15. Micsoda közi vagyon az én szerel"

mesémnek ezután az én házamhoz, ho-

lott cselekeszik sokakkal * egyetemben

istentelenséget, és a szent húsoknak ál-

dozásit elhagytad, és örvendesz a te go-
nosz cselekedetedben. * ré.sz 13, 23. 24.

16. Szép gyümölcs és formájú zöld

olajfának nevezte azÜr a te nevedet; de
a szélvésznek szavára annak leveleit tz-
zel meggyújtja, minekutánna annak
ágait lerontják.

17. Mert a Seregeknek Ura, ki téged

plántált, rendelt ellened veszedelmet az

Izráel házának és a Júda házának go-
noszságáért, mellyet cselekedtek magok
között hogy engem haragra ingerelje-

nek, áldozván a Baálnak.

18. Az Úr jelentette pedig meg nékem
hogy megtudhatnám : és te jelentetted

meg az cselekedeteiket is nékem.
19. Én pedig mint a bárány o%a7i m-

j

lék és mint az ökör, melly a mészdr-

\

székre vitetik, hogy megölettessék
; és

! eszembe nem vettem, micsoda gondola-

I

tokát gondoltak * ellenem, mondván :

Veszessük meg az étkét fával, és gyom-
láljuk ki tet az élk közzül, és az

neve többé emlékezetben ne legyen.
* rész 18, 18.

20. De óh seregeknek Ura, igaz Biró,

ki az embernek veséit és szivét ^ meg-
próbálod, lássam meg a te büntetésedet

rajtok : mert néked jelentettem meg
az én ügyemet ! * 1 sám. le, 7. jei. 2, 23.

21. Azért azt mondja az Úr az * Ana-
tótbeli emberekrl, kik keresik a te lel-

kedet, és ezt mondják : Ne f prófétálj

az Úrnak nevében, hogy a mi kezeink

miatt meg ne halj

!

* rész 1, 1. t Ésa. 30, 10. Mik. 2,6.

22. Azért a Seregeknek Ura ezt mond-
ja: Imé én meglátogatom ket; az ifjak

szablya miatt halnak meg, az fijaik és

leányaik éhséggel * halnak meg.
* 2 Kir. 25, 1. 2.

23. És senki közzülök meg nem ma-
rad, mikor ostort hozok az Anatótbeli

emberekre , az meglátogatásoknak
esztendejében.

12. RÉSZ.
Jeremiás panasza az hazájabeliek gonoszságán. Ezek-

nek és egyebeknek is büntetések.

Igaz vagy Uram ha perlek is veled : de

mindazáltal ugyan törvénykezem veled.

Mi az oka, hogy illy * boldogságos a hi-
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tétleneknek útjok? békességben vag}^-

nak mindnyájan az istentelenek?
* Jób 21, 7-13.

2. Hogy megplántálod okét, és meg-
gyökereznek, felnevelkednek és gyümöl-
csöznek, kiknek szájokba forgasz ; de

távol vagy az ö * szivektl. * Job 21, u.

8. Bizonyára telJram, esmérsz* engem,

látsz engem, és azért próbálod az én

szivemet
;

hogy hozzád ragaszkodjék^

holott az istenteleneket öszvegyjtöd,

mint a mészárszékre való juhokat, és

készíted ket a f megölésnek napjára.
* Zsolt. 17, 3. t Zsolt. 73, 18-20.

4. Meddig sirna a föld ? és az egész

meznek füve meddig száradna ? A
benne valóknak gonoszságokért miért

fogyatkoznának el minden oktalan ál-

latok, és t madarak ? mert ezt mondot-
ták : Nem látja Isten a mi végünket

!

* Zsolt. 107, 34. t Sof. 1, 3.

5. Mikor a gyalogokkal futsz, megfá-
rasztanak téged, mimódon futnál azért

a lovagokkal? És a békességnek földén

is, mellyhez te bizol vala, megfáraszta-

nak téged, mit cselekednél tehát a Jor-

dán vizének áradásában?

6. Mert bizony még a te atyádfiai is

és a te atyádnak háza. k is * hamisan
cselekedtek veled, k is kiáltottak után-

nad nagy felszóval ; ne hidj nékik, ha
szintén veled szépen beszélgetnek is.

* rész 9, 4.

7. Elhagyom az én házamat, elhagyom
az én örökségemet, adom azt, a kit az

én lelkem * szeret vala^ az ellenségi-

nek kezekbe. * 5 móz. 28, C3.

8. Az én örökségem ollyan volt én

hozzám, mint az erdben való oroszlán;

felemelte ellenem az szavát, azért gyü-
lölém tet.

9. Ollyan é az én örökségem nékem,

mint a körmös ragadozó madár ? avagy

nem állanak é a madarak köröskörül

ellene ? és ezt mondják : Jertek el, gyl-
jetek öszve ti mindnyájan erdei * vadak,

jertek el, nyeljük bé tet ! * Ésa. so, 9. 10.

10. A sok pásztorok * vesztették el az

én szlmet, azok tapodták el az én örök-

ségemet, az én szerelmes örökségemet

teljességgel elpusztították. * rész 5, 7, 6, 3.

11. Elpusztították azt, és immár most

elpusztíttatván ellenem panaszolkodik

:

elpusztíttatik mind az egész föld : mert

senki nincsen, ki eszébe venné magát.

12. Minden magas hegyekre a pusztá-

ban eljnek a pusztítók ; mert az Ür
fegyvere emészti meg ket, a földnek

egyik határától fogva, a földnek más ha-

táráig, senkinek nem lészen békessége.

13. Ha búzát vetnek, tövisét * arat-

nak ; ha nagy fáradsággal munkálódnak,
semmi elmentek nem lészen, és meg-
szégyenültök a ti yeteményteknek gyü-
mölcse miatt, az Úrnak haragja miatt

!

* 3 Mz. 26, 16. 5 Móz. 28, 38.

14. Ezt mondja az r, mind az én go-

nosz szomszédim fell, kik illetik az én

örökségemet, mellyet örökségül adtam
volt az én népemnek az Izráelnek : Imé
én kigyomlálom ket az földökbl, és

aJúdának házát kiszaggatom közzülök.

15. Es lészen, minekutánna kiszagga-

tom ket, megtérek és könyörülök raj-

tok, és visszahozom ket, mindent az

örökségébe, és mindent az földébe.

16. Lészen annakfelette, ha valóban

megtanulják az én népemnek útait, és

az én nevemre esküsznek^ iUyen módon:
El az Ür ; miképen tanították volt az én

népemet megesküdni a Baálra, felépít-

tetnek az én népem között.

17. Ha pedig nem hallgatnak enge-

met, kigyomlálván kigyomlálom azt a

népet, és elvesztem, azt mondja az Úr

!

13. RÉSZ.

Zsidók romlása a Babilóniabeliek által két dolgokban
példáztatik.

Ezt mondá az Úr nékem : Menj el és végy

magadnak lenövet, és övedezd bé maga-
dat azzal, és azt a vizbe bé ne vigyed.

2. Vevék azért övet, a mint az Úr pa-

rancsolta vala, és béövedzém magamat.
3. Es másodszor szóla az Úr nékem,

mondván :

4. Vegyed az övet, mellyet szerzettél,

mellyet reád övedzettél, és kelj fel, menj

el az Eufráteshez, és rejtsd el azt ott a

ksziklának hasadékában.

5. Elmenék azért és elrejtém azt az

Eufrátesnél, a mint az Úr nékem paran-

csolta vala.

6. És ln sok napok után, és monda
az Úr nékem : Kelj fel, menj el az Eu-

fráteshez, és vedd fel onnét az övet,

melly fell parancsoltam vala néked,

hogy ott elrejtenéd.

7. És elmenék az Eufráteshez, és ki-

ásám, és elvevém helyébl az övet, a
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hol elrejtettem vala ; és imé az az öv

megrothadott vala, semmire kell vala.

8. Szóla ismét az Úr nékem, mondván:

9. Ezt mondja az r : lUyenképen

megrothasztom a Júdának kevélységét,

és a Jériisálemnek nagy kevélységét.

10. E gonosz* népnek, mondom, melly

nem akarj a f az én beszédimet hallgatni

;

járnak az sziveknek gonoszságában, és

járnak az idegen istenek után, hogy azok-

nak szolgáljanak, és azokat imádják :

és lésznek ollyanok mint ez öv, melly

semmire kell ;
* Ésa. i, 4. t rész is, ii. 12.

1 1 . Mert miképen a férjíiú hozzá övedzi

az övet: azonképen magamhoz* kapcsol-

tam az Izráelnek egész házát, és a Jú-

dának egész házát, azt mondja az Ür,

hogy lenne nékem népem, az én nevemre

és tisztességemre, és dicséretemre ; de

nem hallgatának engem ! * 5 Mdz. 26, 17-19.

12. E szót mond azért nékik: Ezt

mondja az Izráelnek Ura Istene : Minden
tömlt borral kell megtölteni : és ezt

mondják néked: Avagy nem tudjuk é

jól, hogy minden tömlt borral kell

megtölteni ?

13; Akkor mondjad néki: Ezt mondja

az Úr : Imé bétöltöm e földnek minden

lakóit, és a Királyokat, kik Dávid he-

lyett ülnek az ülszékiben, és a Pa-

pokat, a Prófétákat;, és Jérusálemnek

minden lakóit részegséggel.

14. És összeverem ket, egyiket a má-
sikhoz, az atyákat és a fiakat egyetem-

ben, azt mondja az Úr : Nem kegyelme-

zek meg, és nem kedvezek, és nem lészek

irgalmas
;
hogy el ne veszteném ket.

15. Halljátok meg, és vegyétek esze-

tekbe, ne fuvalkodjatok fel : mert az Úr
szólott

!

16. Adjatok a ti Uratoknak Istentek-

nek dicséretet, * minekeltte elhozza a

setétséget, és minekeltte megütitek lá-

baitokat a setét hegyekben : mert holott

ti vártatok f világosságot, azt halálos

árnyékká változtatta , és sötétséggé

tette. * vers 18. Jós. 7, 19. f rész 8, 11.

17. Hogyha ezt nem hallgatjátok ; a

rejtekhelyekben sir * az én lelkem a ti

kevélységtekért ; és sirván sir, és az én

szemem könnyez, mivelhogy az Úrnak
népe rabságra f vitetik.

* Sir. 1, 2. 16. i rész 52, 4. 7. 12—16.

18. Mond meg a Királynak és a Ki-
rálynéasszonynak : Alázzátok meg ma-
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gatokat, heverjetek a földön : mert ki-

esik * fejetekbl a ti dicsségteknek ko-

ronája : * rész 52, 10. 11.

19. A városok, mellyek délre vágynak,

bézároltatnak, annyira, hogy senki meg
ne nyithassa, elvitetik az egész Júda,

bizonyára mindenestl fogva a * rab-

ságra vitetik ! * vers 17. rész 52, 4, 7. 12—16.

20. Emeljétek fel szemeiteket és lás-

sátok azokat, a kik jnek észak fell

!

hol vagyon a sokaság, melly néked ada-

tott vala ? a te ékességednek juhai ?

21. Mit mondasz, mikor meglátogat

téged ? Mert te tánitád meg ket, hogy
uralkodnának a te fejeden : a fájdalmak

avagy nem környékeznek é meg téged^

mint a gyermekszül asszonyt ?

22. Ha mondandód a te szivedben

:

Miért következnének én reám ezek? A
te hamisságodnak sokságáért mezitele-

nül meg a te szemérmes tested, és a * te

lábaid azért lésznek mezítelenekké.
* Ésa. 47, 2.

23. Ha elváltoztathatja a Szerecsen az

brét, és a párducz az tarkaságát, ti

is jót cselekedhettek, holott a gonosz

cselekedetet megszoktátok.

24. Azért elhányom ket, mint a köny-

nyü * pozdorját, a pusztának szele ál-

tal, * Zsolt. 1, 4. 5.

25. Ez a te sorsod, és a te mértékeid-

nek része én tlem, azt mondja az Úr,

ki elfelejtkeztél én rólam, és hittél * a

hazugságnak !
* rész s, ii. rész 14, 13. 28, 1. 2. 15.

26. Mert én is megmezite lenitettem a te

szemérmes testedet a te orczád eltt,

hogy kiláttassék a te gyalázatod.

27. A te paráznaságidat, és a te *nye-
ritésidet, a te paráznaságodnak undok-
ságát a ** hegyeken, a mezn láttam a

te utálatosságidat. Jaj néked f Jérusá-

lem ! Valyon lészesz é valaha ff tiszta ?

Valyon mennyi id *** után ? Mégis med-
dig ? *rész 5, 8. Ezék. 22, 11. ** rész 3, 2. f rész 52

13. 14. tt Ésa. 1, 21. *** Ésa. 4, 3

14 RÉSZ.

Fenyegeti Isten Júdát nagy éhséggel, v

Ez az Úrnak szava, melly et szólott Je-
rémiásnak a szárazság fell

:

2. Sirni fog a Júda, és az kapui el-

romolnak, meggyaláztatik a földig, és

a Jérusálem kiáltása felmegyen.

3. És az Fejedelmeik elküldik a ki-

csinyeket ts a vi^re, elmenvén a kútak-
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hoz, nem találnak * vizeket, visszatér-

nek üres korsókkal, szégyent vallanak

és meggyaláztatván béfedik f fejeket.

* Síral. 4, 4. t 2 Sára. 15, 30. 19, 4.

4. A földnek szárazsága miatt : mert
nem esett a földre esö, szégyent valla-

nak a szántó emberek, és béfedezik fe-

jeket.

5. Söt még a szarvas is megellik a

mezn, és elhagyja^ya2í .* mert nem lé-

szen ffí.

6. És a vad szamarak is felállanak a

ksziklákra, bészivják a szelet mint a

sárkányok, megfogyatkoznak az sze-

meik : mert nem lészen füvök.

7. Mivelhogy a mi álnokságink tész-

nek ellenünk tanúbizonyságot, óh Uram

;

cselekedjél a te magad * nevéért : mert

a mi álnokságink f eláradtak ; te ellened

vétkeztünk !
* vers 21. t Ésa. 59, 12.

8. Izráelnek reménysége, * megtartója

a nyomorúságnak idején, miért volnál

ugy, mint a jövevény e földön, és mint
az útonjáró, ki bétér az éjjeli nyug-
vásra ? * Zsolt. 9, 10.

9. Miért lennél ollyan, mint a megfá-
radott férj fiú ? mint a hatalmas, ki

megnem tarthat ? De te mi köztünk
vagy * Uram, és a te nevedrl nevezte-

tünk mi : ne hagyj el minket ! *2Krón.7,i6.

10. Ezt mondja e népnek az Úr: Mi-
képen szerették a * bujdosást, és az

lábaikat nieg nem tartóztatták : azon-

képeu az r sem szerette ket, most
emlékezik meg f az álnokságokról, és

meglátogatja az bneiket.
*rész 2, 18. t Hós. 8, 13.

11. És szóla nékem az Úr : Ne * kö-

nyörögj a népért, hogy jól tegyek vele.

*rósz 11, 14. 15,1.

12. Mikor böjtölnek, én az kiáltáso-

kat meg nem * hallgatom, és mikor né-

kem ég vagy eledeliáldozatokat tésznek,

nálam kedves nem lészen: mert fegyver-

rel, éhséggel, és döghalállal megemész-
tem ket : * rész 13,23.24. Ésa. 1, lö.Ezék. 8,17.18.

13. És mondék: Ah, ah Uram Isten !

Imé a Próféták mondják nékik : Fegy-
vert nem láttok,* éhség sem lészen rajta-

tok ; hanem állhatatos békességet adok
néktek itt e helyen ! * vers 15. rész s, 11. 29, s.

14. És monda az Úr nékem : Hazug-
ságot prófétálnak a Próféták az én ne-

vemben ; nem küldöttem * ket, és nem
parancsoltam nékik, sem vélek nem be-

széltem
;
hazug látást és jövendölést,

hijábavaló dolgot, és az sziveknek

csalárdságát jövendölik néktek.
* rész 28, l. 2. 15—17.

15. Azért ezt mondja az Ür a Prófé-

ták fell, kik prófétálnak az én nevem-
ben, holott nem küldöttem ket és k
ezt mondják : Fegyver és éhség nem
lészen e földön, azok a Próféták fegyver

és éhség miatt emésztetnek meg.
16. A nép pedig, mellynek k prófé-

táltak, elvettetik * Jérusálemnek útczáin

az éhség és a fegyver miatt, és senki

nem lészen, ki eltemetné ket, ket és

feleségeiket, fijaikat és leányaikat ; és

reájok öntöm az gonoszságokat.*sir.2,2i.

17. Mondjad azért nékik e szót : Az én

szemeim sirnak * éjjel és nappal, és meg
nem sznnek : mert nagy sanyarúsággal

megsanyargattatott az én népemnek szz
leánya, igen nagy vereséggel

;

* rész 13, 17. Sir. 1, 16. 2, 18.

18. Ha kimegyek a mezre, imé ottfe-

kiisznek a fegyver miatt megölettettek

:

ha bémegyek a városba, imé ott vágynak
az éhség miatt megepedtek ; mert mind
a Próféta s mind a Pap megkerülték a

földet, és nem tudnak semmit

!

19. Valyon valóba megvetetted é a

Júdát ? A Siont utálja é a te lelked ?

Miért * vertél meg minket, és semmi
orvosságunk nincsen ? Vártuk a f békes-

séget, de semmi jó nem volt : és a gyó-
gyulásnak idejét, de imé félelem volt

!

* rész 13, 23. 24. f rész 8, 15. 16.

20. Esmérjük, Uram, a mi vétkeinket,

a mi atyáinknak * álnokságokat, és hogy
vétkeztünk ellened :

* Dán. 9, s.

21. Ne vess meg minket te* neved-

ért, ne vesd meg a te f dicsségednek

székit ; emlékezzél meg, ne tedd hijába-

valóvá a te mi velünk tett ff frigye-

det !
* Ésa. 48, 9. Ezek. 20, 22.

t 1 Krón. 28, 2. 20. ff 2 Krón. 7, 12—14.

22. Vágynak é a Pogányok hijábavaló

istenei közzül, kik est adhatnak ? ad-

nak é az égbl est ? Avagy nem te vagy

é a mi Urunk Istenünk ? és te benned
biztunk : mert te cselekedted mind eze-

ket !

15. KÉSZ.

Júda büntetése. Jeréiniás panasza s imádsága.

És monda az Ür nékem : Ha * elttem
állanának Mózes ** és f Sámuel is : az
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én szivem nem hajlana ff e néphez

;

Küld ki az én orczám elol, és menje-

nek ki. * Ezók. 14, 14. ** 2 Móz. 32, 10—14.

fi Sám. 7, 9. tfrész 13, 23. 24.

2. Ha pedig ezt mondják néked: Hová
megyünk ki ? ezt mondjad nékik : így
szól az Ür : A ki halálra *való, halálra :

és a ki fegyverre, fegyverre : és a ki éh-

ségre, éhségre : és a ki fogságra, fog-

ságra. * rész 29, 16—18. Ezek 5, 12. Zak. 11, 8.9.

3. És elejékbe vetek nékik négyfélét,

azt mondja az Ür : fegyvert * a meg-
ölésre, és ebeket a megszaggatásra, és

égi madarat, és e földi vadat a meg-
evésre, és az elvesztésre. * 3 móz. 26, 15-33.

4. Bujdosókká teszem ket e földnek

minden országiban, Manasséért,* Ezé-
kiásnak a Júda Királyának fijáért, és

azokért, mellyeket Jérusálemben csele-

kedett. * vers 6, rósz 16, 12. 2 Kir. 21, 11. 12.

5. Mert ki könyörül te rajtad, Jérusá-

lem ? és ki vigasztal meg tégedet ? és

ki mozdul ki csak helyébl is, a ki tuda-

koznék a te állapotod fell ?

6. Te hagytál el engemet, azt mondja
az Ür ; az elébbi vétekre * tértél ; azért

kinyújtom az én kezemet te reád, és el-

vesztelek tégedet : elfáradtam mindun-
talan t elváltoztatván a büntetést

!

* rész 34, 10. 11. 15. 16. f Zsolt. 106, 43. 78, 38

.

7. És megszórom * szórólapáttal ket
a földnek minden kapuiban, árvává te-

szem, elvesztem az én népemet ; mivel-

hogy az útaikról meg nem tértek.

* Máté 3, 12.

8. Meghaladták sokasággal az özve-

gyei a tengernek fövényét : hozok nékik

az ifjaknak gyülekezetei ellen pusztítót

délben, bocsátok reájok hirtelenséggel

való észveszést és félelmet;

9. Elfogyatkozik a hét gyermeket szül
asszony^ a fájdalom miatt elfogyatko-

zott az lelke : az világa elmúlik,

mikor még nappal volna, megszégyenül
és elpirul, és az maradékokat a fegy-

verre vetem^ az ellenségeik eltt, azt

mondja az Ür

!

10. Jaj nékem én anyám, hogy szültél

engemet, visszavonásnak és az egész

földön való perpatvarnak férjíiát ! Nem
adtam kölcsönt, k sem adtak nékem
kölcsönt

; mégis minden szidalmaz en-

gemet !

11. Monda az r : ha a te idd hátra-

való részének jól nem lészen : ha meg
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nem engesztelem néked az ^ ellenséget

a gonosz idben, és a háborúságnak

idején; * rész 39, ii. 12. 4, 2. 4. 5.

12. Valyon eltöri é a vas az északi va-

sat és az aczélt ?

13. A te kincsedet és gazdagságidat a

prédára vetem pénz * nélkül a te bneid-
ért, minden te határidban.

* rész 17, 3. Zsolt. 44, 13.

14. És vitetlek téged a te ellenségid-

hez a földre, mellyet nem láttál : mert
az én búsulásomnak ég ^ tüze ti elle-

netek felgerjedett !
* 5 móz. 32, 22.

15. Te tudod, óh Uram, emlékezzél

meg rólam,* és látogass meg engem, és

ments meg engem az én ellenségimtl,

a te haragodnak halasztásában ne végy
ki engem; tudjad, hogy te éretted szen-

vedem a gyalázatot. * Neh. 5, 19.

16. Mikor a te beszéded jelen * volt,

helyet adtam annak, és a te beszéded

nékem örömemre volt , és szivemnek

vigasságára : mert a te nevedrl nevez-

tetem, óh Seregeknek Ura Istene !

* Ezék. 3, 3.

17. Nem ültem a csúfolóknak gyüle-

kezetekben, és nem örvendeztem a te

kezedért , csak egyedül ültem : mert
bosszúsággal bétöltöttél engemet.

18. Miért lészen az én fájdalmam örök-

kévaló, és az én vereségem halálos és

gyógyulhatatlan ? Lennél é nékem mint
az álhatatlan hazug pataknak * folyása ?

* Jób 6, 15.

19. Annakokáért ezt mondja az Ür :

Ha megtéréndesz, én is megtéritlek té-

gedet, elttem állasz, és ha elválasztod

a jót a hitványtól, ollyan lészesz mint az

én szám. Térjenek meg k te hozzád,

de te ne térj hozzájok.

20. És adlak téged e népnek ers*ércz

bástyául, és viaskodnak ellened ; de nem
gyzhetnek meg tégedet ; mert én veled

vagyok, hogy megtartsalak és megsza-
badítsalak téged, azt mondja az Ür

!

* rész 1, 18. 19.

21. És megszabadítlak téged a hitet-

leneknek markokból, és kiveszlek téged

az erseknek * kezekbl.
* rész 26, 8. 9. 24. 38, 6-13.

16. EÉSZ.

Júda fényegettetik. .Szabadulás igértetik.

Szóla az r nékem, mondván

:

2. Ne végy magadnak feleséget, és ne



762 JEREMIÁS 16. 17.

legyenek néked íijaid vagy leányid itt e

helyen
;

3. Mert ezt mondja az Úr a fiak és le-

ányok fell, kik e helyen születtetnek,

és azoknak annyaik felöl, a kik szülik

azokat és azoknak attyaik felöl, a kik

nemzették azokat itt e földön :

4. Keserves halállal * halnak meg, nem
sirattatnak, és el nem temettetnek, ga-

néjjá lésznek e földnek szinén : fegyver

és éhség miatt emésztetnek meg, és lé-

szen az holttestek az égi madaraknak
és a föld vadainak étkek.

* rész 15, 3. Sir. 2, 21. 22.

5. Mert ezt mondja az ür : ne menj

siralmas házhoz, ne menj sirni, se pedig

fel ne indíttassál ö érettek : mert az én

békességemet e néptl elvettem, azt

mondja az Úr, az én irgalmasságomat

és kegyelmességimet ; * rész 15, 1-6.

6. Es meghalnak mind a nagyok, mind
a kicsinyek e földön ; nem temetik el

ket, sem siratják ket, és nem * meté-

lik magokat, sem hajókat ki nem szag-

gatják érettek. * 3 móz. 19, 28.

7. És akezeket nem verik össze éret-

tek a gyászoláskor, hogy ket vigasz-

talnák a megholt fell ; és nem itatják

ket a vigasztalásoknak poharából az

attyok fell, és az annyok fell

!

8. A lakodalmas házba is bé ne menj,

hogy leülj vélek az ételre és italra

;

9. Mert azt mondja a Seregeknek Ura,

az Izráelnek Istene : Tmé én elveszem

innen e helyrl a ti szemeitek eltt a ti

idtökben a vigasságnak * szavát és az

örömnek szavát, a vlegénynek szavát,

és a menyasszonynak szavát.

* Ésa. 24, 7—9.

10. Es lészen mikor megmondod e

népnek mind e szókat, és ezt mondják
néked : Miért mondotta * az Úr fellünk
mind ezt a nagy gonoszt ? És micsoda
a mi álnokságunk ? És mellyik a mi b-
nünk, mellyel vétkeztünk a mi Urunk
Istenünk ellen ? * rész 5, 19.

11. Akkor mond ezt nékik : Azért hogy
elhagytak a ti atyáitok engem,azt mondja
az Úr, és idegen istenek után mentek,

és nékik szolgáltak, és imádták ket, és

elhagytak engemet, és az én törvénye-

met meg nem rizték.

12. És ti * gonoszabbul cselekedtetek,

hogysem mint a ti atyáitok ; és imé ti

elindultatok mindnyájan a ti gonosz szi-

veteknek keménysége után úgyannyira,

hogy engem nem hallgatnátok. * rész 7,26.

13. Azért kizlek * titeket e földrl a

földre, mellyet ti nem láttatok, sem a

ti atyáitok, és ott szolgáltok az idegen

isteneknek nappal és éjjel : mert meg nem
kegyelmezek néktek. * 5 móz. 28, 64. es,

14. Azért imé eljnek a napok azt

mondja az Úr, és többé nem mondják;
Él az Úr, a ki kihozta az Izráel fijait

Égyiptómnak földébl.

15. Hanem ezt mondják : Él az Úr, a

ki kihozta az Izráel fijait az * északnak

földébl, és egyéb földekbl mellyekre

számkivetette vala ket, minekutánna
visszahozom ket az földökbe mellyet

adtam az attyaiknak.
* rész 23, 7. 8. Ezék. 28,25. 26.

16. Imé én küldök a sok halászokhoz,

azt mondja az Úr, és meghalásztatnak,

és annakutánna elküldök a sok vadá-

szokhoz, és kivadásszák ket minden
hegybl és minden halomból, és a k-
szikláknak hasadékjaiból

:

17. Mert az én szemeim vágynak min-
den * útaikon, nem rejteztek el az én

orczám ell, és nem fedeztetett el az

álnokságok az én szemeim ell.
* Jót 34, 21.

18. És elször megfizetek az álnok-

ságokért és vétkekért kétképen ; mert

megundokitották az én földemet az

utálatoságaiknak holttestével, és az én

örökségemet bétöltötték az fertelmes-

ségeikkel. * rész 3, 2. Ezék. 43, 7. 8.

19. Az Úr az én ersségem és az én

bástyám, és az én oltalmam az én nyo-

morúságomnak napján ; te hozzád jnek
a népek a földnek határiból, és ezt

mondják: Bizony hazugságot birtak a

mi atyáink, hijábavalóságot, és semmi
haszon nem volt bennek.

20. Valyon csinálhat é magának az em-
ber isteneket ? Bizony azok nem istenek

!

21. Azért imé én megmutatom nékik

ez úttal, megmutatom^ mondom^ nékik

az én kezemet és az én ersségemet, és

megesmérik, hogy az én nevem Úr !

17. RÉSZ.

Átkozott, ii ki emberben ; áldott a ki az Úrban bízik.

A Júdának vétke felíratott vas pennával

az adamáskre, felíratott az szivek-

nek táblájára , és a ti oltáritoknak

szarvaira

;
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2. Mivelhog7 megemlékeznek az o íijaik

az * ö oltáraikról és az o berkeikrl,

mellyek e zöld fáknál vágynak^ és a ma-
gas hegyeken. * rész i6, 12.

3. Te ki a hegyekben hízol, a te mez-
dön való örökségedet, és minden kincsei-

det prédára * vetem a bálványokért, a

te bnödért, melly vagyon minden te

határidban. * rész 15, 13.

4. És megfosztatol te is a te öröksé-

gedtl, mellyet néked adtam, és szol-

gáltatom veled a te * ellenségidet a

földön, mellyet nem esmérsz ; mert meg-
gyújtottátok a tüzet az én haragomban,

melly mind örökké ég ! * 3 móz. 26, 7—33.

5. Ezt mondja az Ür: Átkozott a férj-

fiú, ki bizik az * emberben, és ersségét

helyhezteti a testben, és az szive el-

távozott az Úrtól. * Zsolt. 146, 3.

6. És ollyan lészen mint a hangafa a

pusztában, és nem látja, mikor elj a

jó ; hanem lakozik a pusztában való

szárazságokban^ a sovány földön a hol

nem lakoznak.

7. Boldog a férjfiú, ki bizik az*ürban,

és kinek bizodalma az ür

;

* Zsolt. 125, 1. Ésa. 40, 31.

8. Mert hasonlatos lészen a vizek mel-

lett plántáltatott * fához, és a folyóvíz

mellett meggyökerezik, és ingyen sem
érzi mikor elj a hévség, és lészen az

levele zöld, és a száraz esztendtl nem
fél, sem a gyümölcsözéstl meg sem
sznik. * Zsolt. 1, 3.

9. Csalárd a sziv minden dolgok felett

és gonosz, ki tudhatja meg azt?

10. Én vagyok az Úr, ki megrostálom

a * szivet, megpróbálom a veséket, hogy
megfizessek kinek-kinek az útai sze-

rint, és az cselekedeteinek gyümölcse
szerint. * zsoit. 7, 10.

11. Mint a fogol3^madár sokat tojik;

de nem mind költi ki mindenkor : azon-

képen a ki gazdagságot gyjt, és nem
igazán, az napjainak közepiben * el-

hagyja azt, és az haldiának utolsó

órájában bolond lészen.

* Zsolt. 39, 7. Jóh 20, 5—7.

12. Magasságosnak dicsséges széki,

eleitl fogva volt a mi szent hajlékunk-

nak * helye. * 2 Krón. 7, le. zsoit. 132, 12. 13.

13. Oh Uram, Izráelnek reménysége,

mindenek kik elszakadnak tled,* meg-
szégyenülnek : a kik én tlem elszakad-

nak a földön iratnak bé : mert elhagyták
az Urat, az él vizeknek kútfejét.

* Zsolt. 73, 27.

14. Gyógyíts meg Uram engem, és

meggyógyulok, tarts meg engem, és

megtartatom : mert az én dicséretem te

vagy !

15. Imé^ k mondják nékem : Hol va-

gyon az Úrnak szava? Jöjjön el * most

!

* Ésa. 5, 19.

16. Én pedig nem utáltam meg a te

utánnad való pásztorságot ; és a hábo-
rúságnak napját nem kívántam, te tu-

dod : a mi az én számból kijött, te elt-
ted volt.

17. Ne légy nékem félelmemre, te

vagy nékem reménységem * a háború-
ságnak napján. * rész le, 19.

18. Megszégyenittessenek :
* kik ker-

getnek engem, de én ne szégyenüljek

meg, féljenek k, én pedig ne féljek.

Hozd reájok a háborúságnak napját, és

kétféle nyomorúsággal rontsd meg ket

!

* Zsolt. 35, 4.

19 Ezt mondotta nékem az Úr : Menj
el és állj meg e nép fijainak kapuiban,
a mellyen bémennek és a mellyen kij-
nek a Júdának Királyai, és Jérusálem-
nek is minden kapuiban.

20. És^ mond meg nékik : Halljátok

meg az Úrnak szavát Júdának Királyai,

és egész Júda, és Jérusálemnek minden
lakói, kik bémentek e kapukon.

21. Ezt mondja az Úr: rizzétek meg
a ti lelkeiteket, és Szombatnapon * sem-
mi terhet ne hordjatok, se a Jérusálem
kapuin bé ne vigyetek. * Neh. 13, 19.

22. Se pedig a ti házaitokból terhet ki

ne vigyetek Szombatnapon, és semmi
munkát ne cselekedjetek : hanem szen-

teljétek meg a Szombatnapot, miképen
a ti atyáitoknak * megparancsoltam :

* 2 Móz. 20, 8—10. 35, 2.

23. De k nem hallák meg, sem fülök-

kel arra nem figyelmezének ; hanem
megkeményiték nyákokat, hogy ne hal-

lanák, és a tanítást bé ne vennék.

24. Mert ha valóba hallgattok enge-
met, azt mondja az r, és nem viszitek

bé a terhet e városnak kapuin Szombat-
napon ; hanem megszentelitek a Szom-
bat napját, és semminémü dolgot akkor
nem cselekedéndetek

;

25. Bémennek e városnak kapuin ak-
kor a Királyok és a Fejedelmek, kik
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Ülnek a Dávid székiben, és járnak sze-

kereken és lovakon, mind magok,
mind az ö Fejedelmeik a Júdának férj-

fiai, és Jérusálemnek lakói, és e város-

ban lakoznak mind örökké.

26. És eljnek a Júdának városiból és

Jérusálemnek megyéibl, és Benjámin-

nak földébl, és a mez földrl, és a

hegyes földrl, és dél * fell, hozván

egészen égetend és egyéh áldozatokat,

minhát és temjént, és hozván háláadó-

áldozatokat az Úrnak házába. * zak. ?. 7.

27. Ha pedig nem engedtek nékem,

hogy megszentelnétek a Szombatnapot,

és ne hordanátok a terhet, se teréhvel

bé nem mennétek a Jérusálem kapuin a

Szombatnak napján: tüzet gerjesztek az

kapuiban, melly megemészti Jérusá-

lemnek * palotáit, és meg nem oltat-

hatik. * 2 Kir 25, 9.

18. RÉSZ.

Zsidók keniény.sége. Gono.sz tanács Jeremiás ellen

Ez a beszéd, mellyet szóla az r Jeré-

miásnak, mondván

:

2. Kelj fel, és menj bé a fazekasnak

házába, és ott megmondom néked az én

beszédimet.

3. Azért bémenék a fazekas házába, és

imé fazekat csinál vala a kereken.

4. És elromla az edény a fazekas ke-

zében, mellyet sárból csinált vala, és

fordulván csinála abból más edényt, a

mint jobbnak tetszék a fazekasnak, hogy

cselekednék.

5. És szóla az Úr nékem, mondván

:

6. Valyon mint e fazekas, nem csele-

kedhetem é ugy ti veletek, óh Izráelnek

háza? azt mondja az Úr: Imé mint a

sár a fazekasnak kezeiben :
* ugy vagy-

tok ti az én kezemben : Izráelnek háza.
* Rdm. 9, 20-23. Ésa. 45, 9. 10. Ésa. 64, 8.

7. Ha szólok a nép ellen, és az ország

ellen, hogy * kigyomlálom, megrontom,
és elvesztem egy szempillantásban

!

* rész 1, 10.

8. Ha a nép, a melly ellen szóltam,

megtér az ó' gonoszságából :
* én is

megbánom a gonoszt, mellyet elvégez-

tem vala, hogy vele cselekedném.
* Ezék. 33, 11.

9. Viszontag ha szólok a nép fell, és

az ország fell, hogy megépítem, és

megplántálom azt.

10. Ha gonoszt cselekeszik én elttem,

és nem hallgatja az én szómat: megbá-
nom a * jót

,
mellyet végeztem vala,

hogy vele jól cselekedjem. * i sám. 15, n.

11. Most azért mond meg, kérlek, a

Júda férjfiainak és a Jérusálemben la-

kozóknak, mondván : Ezt mondja az Úr:
Imé én készítek ti ellenetek gonoszt, és

gondolok ellenetek gondolatot; térjetek

meg * most, kiki mind az gonosz útá-

ról, és a ti útaitokat fordítsátok jóra,

és a ti cselekedeteiteket. ,* 2 Kir. 17, 13. u.

12. És ezt mondották: nincsen * szán-

dékunk a megtérésre hanem a mi gon-
dolatink után megyünk, és mindnyájan
a mi gonosz szivünknek gondolatját

cselekesszük. * rész 2, 25. 13, 23.

13. Azért ezt mondja az Úr: Kérdjétek

meg most a * népeket, ki hallott hason-
latost ehez ? nagy undokságot cseleke-

dett az Izráelnek leánya

!

14. Valyon elhagyja é valaki a mez
ksziklájának vizét, és azt melly a Libá-

nus havasáról származik f valyon el-

hagyja é az idegen hives folyóvizeket?

15. Mert elfelejtkezett rólam az én né-

pem, hijába tésznek áldozatot, holott

megbotránkoztatták ket az útokban,

I

az régi útokban, hogy járnának az ös-

i vényeken, tudniillik a járatlan úton

:

!

* rész 2, 10-13.

j

16. Hogy az földöket * elpusztítsam,

i
és nevetségessé tégyem örökké, hogy
valaki általmégyen rajta, elálmélkodjék

:
és fejét csóválja.* 3 móz. 26, 33. 34. 1 Kir. 9, 7—9.

i

17. Mint a napkeleti széllel, elvesztem

ket az ellenség eltt, hátamat, * nem
:

orczámat mutatom nékik az veszedel-

meknek napján ! * Peid. 1, 28. 29. Ésa. 1, 15.

18. És mondának: Jertek el, és gon-

doljunk Jerémiás ellen * gondolatokat

:

mert a Paptól el nem vész a törvény,

I

és a tanács f a Bölcstl, sem az ige a

Prófétától. Jertek el, és verjük meg tet
1
nyelvvel és ne hallgassunk semmi sza-

I Vaira !
* rész 11, 19. Ámös 7, 10. t rész 19, 7.

{

19. Figyelmezzél, Uram, én reám és az

én peresimnek szavokat halld meg !

20. Valyon a jóért gonosszal kell * é

fizetni hogy árkot ástak az én lelkem-

nek ? Emlékezzél meg, hogy én eltted

állottam, hogy érettek jót f szólanék,

hogy rólok a te haragodat elfordíta-

nám. * Zsolt. 35, 12. 13. frész 14, 7—9.

21.-Aunakokáért az fijaikat vesd* az

éhségre, és hányd ket a szablyára, és
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legyenek az asszonynépeik özvegyek

és árvák, és azoknak férjeik halálos ha-

lállal verettessenek meg, az Ö ifjaik fegy-

ver miatt vesszenek el a harczon.
* rész 15, 2. 3. 8.

22. Hallattassék a kiáltás az o házaik-

ból, mikor nagy hirtelen reájok hozod a

sereget : mert vermet ástak, hogy meg-
fogjanak engemet, és tört vetettek az én

lábaimnak.

23. Te pedig Uram, tudod minden

tanácsokat az én * halálomra én elle-

nem, ne kegyelmezz meg az álnoksá-

goknak és az ö bnöket el ne felejtsd

;

halljanak el eltted, a te haragodnak ide-

jén cselekedjél ellenek. * vers is. rósz 11,19.

19. KÉSZ.

Júdíi romlása jelentetik az edény romlása által.

Ezt mondja az Úr: Menj el, és végy ma-
gadnak a fazekastól egy sárból csinált

korsót, és vedd melléd a népnek Véneit,

és a Papok Véneit.

2. És menj ki a Hinnom íijának völ-

gyéhez, melly vagyon a napkeleti kapu-

nak ajtaja felÖl, és nagy szóval kiáltsad

ott e szókat, mellyeket én néked mon-
dok.^

3. És ezt mondjad : Halljátok meg az

rnak beszédét Júdának Királyai és Jé-

rusálemnek polgárai : így szól a Sere-

geknek Ura, az Izráelnek Istene : Imé
én nyomorúságot hozok e helyre, úgy-

annyira, hogy valaki meghallándja azt,

megcsendülnek * a fülei helé

!

* rész 18, 16. 1 Sára. 3, U-

4. Azért, mert elhagytak engemet és

elidegenítették e helyet, és áldozatot

tettek benne az idegen * isteneknek, ki-

ket sem k nem esmértek sem az aty-

tyaik, sem a Júdának Királyai, és bétöl-

tötték a helyet ártatlan f vérrel

;

* Ésa. 65, 11. •i-2 Kir. 21, 6-16.

5. És emelének oltárokat a Baálnak,

hogy az gyermekeiket a tzben meg-
égetnék, áldoznának a Baálnak, mely-

lyet nem parancsoltam, sem felle nem
szóltam, st még szivembe is nem jutott.

6. Azért imé eljnek a napok, azt

mondja azÜr, és e hely nem hivattatik

többé Tófetnek, és a Hinnom fija völ-

gyének, hanem megölés völgyének

;

7. És eszét vesztem a Júdának, és a

Jérusálembeli éknek e helyen, és levága-

tom ket fegyverrel az ellenségeik

eltt, és az lelkek keresinek kezek

által^ és az ö holttesteket az égi mada-
rakkal étetem meg, és a földnek fene-

vadaival.

8. És e várost * csudának tészem, és

megsvölti, valaki általmegyen rajta, ál-

mélkodik és süvölt az nagy romlásin.
* rész 18, 16.

9. És megétetem vélek az fijaiknak

húsokat, és leányaiknak * húsokat, és

kiki mind az barátjának húsát meg-
eszi a megszállásban, és a nyomorúság-
ban, mellyel megszorongatják ket az

ellenségeik, és a kik keresik az lelke-

ket. * 5 Móz. 28,53. Siral. 2, 20. 21.

10. Azután törd el a korsót azoknak
szemek láttára, kik te veled elmennek.

1 1 . És mond ezeket nékik : Ezt mondja
a Seregeknek Ura : így megrontom e

népet és e várost, mint megrontja az

emher a fazekastól csinált edényt, mely-
lyet többé meg nem építhetnek : és a

Tófetben * temettetnek el ; mert más
hely nem lészen a temetségre. * rész 7. 32.

12. Ügy cselekeszem, mégis azt mon-
dom^ e hellj^el, és az lakosival; azt

mondja az r, hogy tégyem e várost

j

ollyanná, mint a Tófet

:

13. És lésznek Jérusálemnek házai, és

j

a Júda Királyinak házai, mint a Tófet-

nek * helye undokok : mind azokért a

házakért, a mellyéknek f tetején áldoz-

tak az ég egész seregének, és áldozatot

tettek az idegen isteneknek.
* 2 Kir. 23, 10. f 2 Kir. 23, 12.

14. Azután hazajvén Jeréraiás aTó-
fetbl, a hová küldötte vala tet az Úr
hogy prófétálna

; megállapodék az Úr
házának pitvarában, és szóla az egész

községnek.

15. Ézt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene : Imé én hozok e város

ellen, és ennek minden városai ellen

minden gonoszt, mellyrl szóltam el-

lene ; mert megkeményítették az nyá-

kokat, hogy ne hallanák az én * beszé-

dimet, * rész 7, 25. 26. 18, 12.

20. KÉSZ.

Babilóniai fogság. -Jerémiásnak sok panaszai.

És hallá Passúr Pap, az Immér fija, (
pedigPejedelem vala azúrnak házában)

mikor Jerémiás prófétálván a szókat

mondaná :

2. És megcsapdosá Passúr Jerémiás
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Prófétát, és veté ötet a * tömlöczbe,

melly vala a Benjámin fels kapujában,

melly az Úr házának ellenében vala.
* 2 Krón. 16, 10.

3. Es ln más nap, bogy kivenné Pas-

súr Jerémiást a tömlöczböl ; és monda
néki Jerémiás : Nem Passúrnak hivta

az Úr a te nevedet, banem Mágor Mis-

sábibnak

;

4. Mert ezt mondja az Úr : Imé én

adok félelmet te beléd, te beléd és min-
den barátidba, kik elhullanak az ellen-

ségeiknek fegyverek miatt a te szemeid

láttára; és az egész J'dát adom * a

Babilóniai Király kezébe, és elviszi okét

Babilóniába , és fegyverrel levágatja

ket ;
* rész 39, 1—9.

5. És e városnak minden ersségét, és

minden munkáját, és minden dicsségét,

és a Júda Királyinak minden kincseit

adom az ellenségeiknek kezekbe, és

zsákmányra hányják azokat, elragadoz-

zák azokat, és Babilóniába viszik azokat.

6. Te pedig Passiir, és a te házadnak

'

minden cselédei rabságra vitettek : Ba-
bilóniába mégy és ott halsz meg, és ott

temettetel el, te és minden te barátid,

kiknek hamisan prófétáltál.

7. Megcsaltál,Uram, engemet, és meg-
csalatkoztam, ersebb voltál nálamnál,

és felül haladtál engem ! Szüntelen csú-

folnak engemet, az egész Júda csúfol

engemet

;

8. Mert miótától fogva szólni kezdet-

tem kiáltok az ellenem való bosszúság-

ról,^ és az én romlásomról kiáltok ; mert

azúrnak szava nékem mindenkor gyalá-

zatomra * és csúfolásomra vagyon ! *veis 1.2.

9. Azért mondék : Soha arról meg
nem emlékezem, sem az nevében töb-

bé nem szólok ; de az én szivemben az

Úrnak igéje ollyan volt, mint az én cson-

taimba rekesztetett ég tz, és azt hor-

dozván elfáradok, és nem /lorcío^hatom.

10. Jóllehet hallom sokaknak rágal-

mazásokat, és az ö mindenfell * való

fenyegetéseket azoknak is a kik igy szól-

nak : Mondjátok meg mit szóljunk

:

Minden én barátim az én tántorodá-

somra figyelmeznek, mondván : Talán

megbotránkozik, és megfoghatjuk tet,

és bosszúnkat állhatjuk rajta :
* rész is, is.

11. De az Úr én velem úgymint ers
óriás, azért* az én kergetim elesnek, és

nem érnek velem^igm megszégyenülnek:

mert jól nem lészen dolgok, örökkévaló

gyalázat f lészen rajtok^ mellyrol el nem
felejtkeznek. * rész 15, 20. t ré.sz 23, 40.

12. Azért óh Seregeknek Ura, ki szere-

ted az igazat, ki látod a veséket és a

szivet, hadd lássam a te büntetésedet

rajtok; mert néked jelentettem meg az

én ügyemet !
* rész 11, 20.

13. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek

az Urat ; mert a szegénynek lelkét meg-
szabadította a gonoszoknak kezekbl.

14. Átkozott legyen a nap, * mellyen

születtetem volt : a nap, mellyen az én

anyám^ szült engemet, ne legyen áldott!

15. Átkozott az ember, ki megmon-
dotta az én atyámnak, mondván : Szüle-

tett néked férjfiú magzatod, és igen meg-
örvendeztette tet. *jói)3, 3—20.

16. És legyen az az ember ollyan mint

a városok, mellyeket elvesztett * az Úr,

és meg nem bánta ; ennekfelette halljon

reggel kiáltást, és zenebonát délben.
* 1 Móz. 19, 24. 25.

17. Miért, óh Isten, bogy meg nem öl-

tél engem az én anyám méhében ? És az

én anyám nékem koporsóm lett volna,

és méhében soha senkit nem fogadott

volna

!

18. Miért jöttem ki az én anyámnak
méhébl, hogy látnám a nyomorúságot

és a bánatot, és hogy az én életemnek

napjai gyalázatban végeztetnének el ?

21. RÉSZ.

Sédékiás tanácsot kérd Jerémiástdl.

Ez a beszéd, mellyet szóla az Úr Jeré-

miásnak, mikor küldé hozzá Sédékiás

Király Passúrt, Melkiásnak fiját, és So-

fóniást a Maásiás Pap fiját, mondván

:

2. Kérd meg most mi érettünk az Urat,

mert Nabukodonozor a Babilóniai Ki-

rály viaskodik ellenünk : ha cselekeszik

é az Úr velünk minden csudái * sze-

rint, és elhágy é mm\^t Nabukodonozor 7

* 2 Kir. 19, 32—36.

3. És monda nékik Jerémiás : Ezt

mondjátok Sédékiásnak

:

4. így szól az Úr, az Izráelnek Istene:

Imé én megtartóztatom minden hadi

szerszámitokat, mellyek a ti kezeitek-

ben vágynak, mellyekkel ti viaskodtok a

Babilóniai Király ellen, és a Káldeusok

ellen, kik kivül a kfalon megszállottak

titeket ; és béiktatom * ket e városnak

közepibe :
* ^ész 39, 3.
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5. És én kezem kinyújtva vivk elle-

netek, és nagy erös karral, haragomban,

búsulásomban, és nagy felindulásomban.

6. És megverem a városnak lakosit,

mind embert, mind oktalan állatot, nagy

döghalállal halnak meg.
7. És annakutánna, azt mondja az r,

Sédékiást a Júda Királyát, és az ö szol-

gáit, és a népet, és a kik megmaradnak
e városban a döghaláltól, a fegyvertl

és az éhségtl : adom Nabukodonozor-
nak kezébe, a Babilóniai Királynak ke-

zébe, és az ellenségeiknek kezekbe, és

azoknak li ezekbe, a kik keresik az lel-

keket, és megöli * ket éles fegyverrel

:

nem kedvez nékik, nem enged, és nem
könyörül rajtok. * rész 39, 6. 7.

8. És ezt mondjad e népnek : Ezt

mondja az IJr: Imé én éltökbe vetem

néktek az életnek * és a halálnak útát.

* vers 9.

9. A ki e városban lakik, fegyver, éh-

ség és döghalál miatt kell meghalni : a

ki pedig kimegyen belle, és a Káldeu-
sokhoz megyén, kik megszállottak tite-

ket, él, és az lelkét megnyeri

;

10. Mert az én orczámat fordítottam

e városnak veszedelmére, és nem meg-
szabadulására, azt mondja az Úr, a Ba-
bilóniai Király kezébe adatik, és tzzel
égeti naeg azt

!

11. És a Júda Királyának^ házának

mond meg : Halljátok meg az Ur szavát!

12. Dávidnak háza, ezt mondja az Úr:
Hamarsággal tegyetek * igaz Ítéletet, a

nyomorultat mentsétek meg a nyomor-
gatónak kezébl, hogy az én haragom,
mint a tz, ki ne menjen, és felgerjed-

jen, és ne legyen ki megolthassa, az

cselekedeteiknek gonoszságáért.
* rész 22, 3.

13. Imé én reád megyek te Jérusále^n^

ki lakol a mezn való ksziklának völ-

gyében : azt mondja az Úr, kik azt

mondjátok : Kicsoda j mi ellenünk ? és

kicsoda j bé a mi házainkba ?

14. És meglátogatlak titeket a ti cse-

lekedeteiteknek * gyümölcse szerint, azt

mondja az Úr, és tüzet gyújtok az

erdejében, és köröskörül mindeneket

megemészt. ^Edm. ?, e—11.

Intetnek Jérusálemi
Jóákim,

22. KESZ.
Fejedelmek,
és Jékóniás

Jövendölés Sallum,
ellen.

Ezt mondja az Úr : Menj alá a Júda

Királyának házába, és ott mond meg e

szót.^

2. És mond ezt: Halld meg az Úrnak

szavát, Júdának Királya, ki ülsz a Dá-
vid királyiszékiben, te és a te szolgáid,

és a te néped, kik bejártok e kapukon.

3. Ezt mondja az Úr : Tegyetek * Íté-

letet és igazságot, és mentsétek meg a

nyomorultat a nyomorgatónak kezébl,

a jövevényt, árvát, és özvegyet ne nyo-

morgassátok, és rajta erszakot ne te-

gyetek, és az ártatlan vért e helyen ki

ne ontsátok :
* 21, 12.

4. Mert ha cselekedvén cselekeszitek e

dolgot ; bémennek e háznak * kapuin a

Dávid magvából való Királyok, kik ül-

nek az székiben, szekereken és lovakon

ülvén, mind , mind az szolgái, mind
az népe ;

* rész 17, 25.

5. Ha nem fogadjátok e szókat, én

magamra * megesküdtem, azt mondja
az Úr, hogy e ház elpusztul. * zsid. e, 13.

6. Mert ezt mondja az Úr a Júda Ki-

rályának háza fell : Ollyan voltál te én

elttem mint Gileád, és voltál a Libá-

nusnak feje ; ha el nem pusztitlak mint

a városokat, mellyekben nem lakoznak.

7. És felkészítem ellened a rablókat,

mindent az fegyverével egyetemben,

és kivágják a te válogatott czédrusidat

és a szénre teszik

:

8. És általmennek e városon sok népek,

és ezt mondják egymásnak: Mért mi-

velte az Úr * ezt e nagy várossal ?

* 5 Mdz. 29, 24. 25.

9. És ezt mondják: Mert elhagyták az

Uroknak Isteneknek frigyét, és térdet

fejet hajtottak az idegen isteneknek, és

nékik szolgáltak.

10. Ne sirassátok a halottat, és ne

bánkódjatok rajta, hanem sírván siras-

sátok azt, ki a rabságra vitetik : mert

többé vissza nem j, és az születésé-

nek földét nem látja

;

11. Mert ezt mondja az Úr Sallum fe-

ll^ Jóslásnak a Júda Királyának fija

fell, ki uralkodik Jóslásnak az attyá-

nak * helyette : Mikor kimegyen e hely-

bl vissza nem tér többé ide.

* 2 Kir. 23, 31—34.

12. Hanem a helyen, hová a rabságra

elvitetik, ott hal meg, és e földet többé

nem látja.

13. Jaj annak, a ki házat épít * hami-
san magának, és felházakat álnokul : az
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felebarátjával ingyen szolgáltat, és

munkájának bérit néki meg nem adja.

* Hab. 2,9. 5 Mdz. 24, 14. 15.

14. A ki ezt mondja : Nagy házat épí-

tek magamnak, és széles vacsoráló he-

lyet, és ablakokat csinál rajta, és czéd-

i'usíáhl csinált deszkákkal bélli meg, és

megfesti cziuóbriummal

!

15. Uralkodói é azért, hogy czédrussal

keríted meg magadat a te atyád nem ett

é és iv^ott é? mikor igazságot és Ítéle-

tet cselekednék,akkor jól volt néki dolga.

16. Igaz törvényt tett a szegénynek és

a szkölködnek, és akkor jó volt dolga.

Nem ez é az én igaz esméretem ? azt

mondja az Ür

!

17. De a te szemeid, és szived csak a

te fösvénységedre * vágynak^ és az ár-

tatlan vérnek kiontására és a ragado-

mányra, s nyomorgatásra, hogy ezeket

cselekedjed. t
* Ezék. 19, e. 7.

18. Azért ezt mondja az Ür * Joákim
felöl, Jóslásnak a Júda Királyának íija

felöl : Nem siratják ötet, mondván : Jaj

atyámfia ! vagy : Jaj húgom ! nem si-

ratják ötet, mondván : Jaj Uram ! Jaj az

Ö dicsségének !
* 2 Krón. 36, 4—6.

19. Szamárnak temetségével temette-

tik el, * kivonatik, és elvettetik Jérusá-

lem kapuin kivül ! * Ésa. 14, 19. Préd. e, 3.

20. Menj fel a Libánus hegyére, és

kiálts, és a Básán hegyéhen emeld fel

szódat, és kiálts mindenfelé ; mert el-

romlottak minden te szeretid

!

21. Szóltam néked, még mikor békes-

ségben volnál ; de ezt mondottad : nem
hallgatlak. * Ifjúságodtól fogva ez a te

útad, hogy az én szómat nem hallgat-

tad ! * rérz 18, 12.

22. Minden te pásztoridat megemészti
a szél, és a te szeretid a rabságra men-
nek: akkor szégyent vallasz, és megpi-
rulsz minden te gonoszságodért.

23. Te, ki lakozol a Libánusban, fész-

ket vertél a czédrusfákon, micsoda lé-

szen a te vigasságod, mikor eljnek a te

fájdalmid, mint a gyermekszülnek fáj-

dalmai ?

24. Elek én, azt mondja az Úr, hogy
ha * Kóniás, Joákimnak a Júda Kirá-

rályának fija ollyan volna is, mint az én

jobbkezemben való f gyr : mindazál-

tal onnan én téged kivonnálak.
+ 2Kir. 24, 8-16. f Aggé. 2, 23.

25. És adlak téged a te lelked keresi-

nek kezekbe, és azoknak kezekbe, kik-

nek tekintetektl félsz és Nabukodono-
zornak a Babilóniai Királynak kezébe,

és a Káldeusoknak kezekbe.

26. És elvitetlek téged és a te anyá-

dat, a ki szült téged, idegen földre, melly-

ben nem születtetek, és ott meghaltok

;

27. És a földre vissza nem jnek, melly-

re az ö lelkek visszajni kívánkoznék

!

28. Avagy utálatos és elromlott *edény

é az a férjfiú, ez a Kóniás ? avagy olly

edény é, mellyben semmi gyönyörség
nincsen ? miért vettettek el, ö és az

magva; és a földre hányattak, mellyet

k nem tudtak ? * hós. s, s.

29. Föld, * föld, föld, halld meg azúr-

nak szavát ! ^
* Ésa. 1, 2.

30. Ezt mondja az Úr : írjátok fel,

hogy ez a férj fiú árva Uszen^ a férjfiú-

nak semmi jó elmenetele nem lészen

az idejében ; mert senkinek, ki az

magvából a Dávid székiben ül * jó álla-

potja nem lészen és többé Júdában nem
uralkodik !

* 2 Kir. 24, 1-7. 25, 1-7.

23. RÉSZ.

Fenyegettütnek a Fejedelmek : szabaclitás igértotik

Panasz a Prófétákról.

Jaj a * pásztoroknak, kik elvesztik és

elszaggatják az én mezmnek juhait, azt

mondja az Úr. * rész 25, 34-36. Ezek. 34, 2—20.

2. Azért ezt mondja az Úr, az Izráel-

nek Istene, a pásztoroknak, kik legelte-

tik az én népemet : Ti kergettétek el ^z

én juhaimat, és elszélhedtétek ket ; és

megnem látogattátok ket ; imé én meg-
látogatom rajtatok a ti gonosz cselekede-

teiteknek gonoszságát,azt mondja az Úr.

3. Én pedig öszvegyjtöm az én ju-

haimnak maradékát minden földekrl,

mellyekre zéndem ket, és visszaho-

zom ket az aklaikba,és szaporodnak,

és megsokasodnak.

4. És rendelek melléjek * pásztorokat,

kik legeltessék ket, és többé nem fél-

nek, és nem rettegnek, sem meg nem
fogyatkoznak azt mondja az Úr !

* Ezék. 34, 11—15. Ésa. 40, 10. 11.

5. Imé eljnek a napok, azt mondja

az Úr, és feltámasztom Dávidnak * igaz

Magvát, és uralkodik a Király, és sze-

rencsésen cselekeszik , Ítéletet és igaz-

ságot cselekeszik, e földön.

* ré3z .33, 14—16. Dán. 9, 24. 25. Luk. 1, 32. 33.

6. Annak idejében megszabadúl a Jú-
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da, és az Izráel csendességben lakozik

:

és ez az neve, mellyel nevezik' tet

:

Az Úr mi igazságunk

!

7. Azért imé elközelgetnek a napok,

azt mondja az Úr
,

mellyekben nem
mondják többé ; Él az Úr^ a ki kihozta

az Izráel íijait Egyiptomnak földébl

;

8. Hanem inkább ezt mondják : El az

Úr, a ki kihozta, és a ki * vezérletté az

Izráel házának magvát, az északi föld-

rl és minden földekrl, mellyekre ki-

ztem vala ket, és lakoznak az föl-

dökben. * rész 16, 14. 15.

9. A Prófétákért megkeseredett az én

szivem én bennem, minden csontaim

megmozdultak, ollyan vagyok mint a

részeg és mint az ember, kit a bor meg-
hatott, az Úrért, és az szent igéjiért

;

10. Mert a föld bétölt * paráznákkal,

mert a hamis esküvésért a föld elpusz-

títtatott, a pusztának mezeje elszáradott,

és az futások a gonoszra vagyon, és

az hatalmasságok hamis volt; * réaz 5,8.

11. Mert mind a Próféta, mind* a Pap
i vétkeztek, még az én házamban is meg-
találtam az gonoszságokat, azt mond-
ja az Úr !

* 2 Krón. 36, 14.

12. Azért az útok lészen ollyan, mint

az igen sik * útak a setétben, megbot-
ránkoznak és elesnek : mert háborúságot

hozok reájok, az meglátogatásoknak

esztendejét, azt mondja az r.* zsoit. 35,6.

13. A Samariabeli Prófétákban is lát-

tam bolondságot ; mert a Baál nevében

prófétáltak, és elcsalták az én népemet
az Izráelt.

14. És a Jérusálembeli Prófétákban is

láttam rútságot : mert paráználkodnak

és hazugságban járnak : st a gonoszok-

nak pártjokat fogják, úgyannyira, hogy
senki meg nem tér az gonoszságából

:

ugy tartom ket mindnyájan, mint*So-
domát, és a benne lakókat, mint Gomo-
rát. * Ésa. 1, 10.

15. Azéí^t ezt mondja a Seregeknek Ura
azoknak a Prófétáknak : Imé én adok
enniek * ürmöt, és inniok mérget adok
nékik ; mert a Jérusálembeli Próféták-

tól ment ki a gonoszság minden földre.

16. Azért ezt mondja a Seregeknek

Ura : Ne hallgassátok azoknak a Pró-
fétáknak szavaikat, kik prófétálnak nék-

tek
; megbolonditanak titeket, az 0 szi-

veknek látását szólják, nem az Úrnak
szájából. * rész 7, 14. Sir. 3, 15.

17. Szüntelen ezt mondják azoknak a

kik megutálnak engemet : Azt mondta
az Úr : Békességtek * lészen néktek ; és

mindeneknek, kik járnak az sziveknek

keménységében, ezt mondották : Nem
j ti reátok a veszedelem

:

* rész 6, 14. Ezék. 13, 10.

18. Mert ki állott az Úr tanácsában,

ki látta és hallotta az igéjét ? ki íigycí-

mezett az igéjére, és hallotta azt?

19. ímhol az Úrnak szélvésze * nagy
haraggal kij, és a következend szélvész

a hitetleneknek fejekre esik. * rész 30, 23. 24.

20. Nem sznik meg az Úrnak haragja

mind addig is, mig meg nem cselekeszi,

és mig az szivének gondolatit bé nem
teljesiti, az utolsó napokban értitek meg
e dolognak értelmét.

21. Nem küldöttem * azokat a Prófé-

tákat, és k futnak vala ; nem szólottam

nékik, és k prófétálnak vala. * rész u, 14.

22. Ha az én tanácsomat fogadták

volna
;
bizonyára megtanították volna az

én népemet az én igéimre, és megtérí-

tették volna ket az gonosz útokról,

és az cselekedeteknek gonoszságáról.

23. Nemde nem közel való Isten va-

gyok é én ? azt mondja az Úr, és nem
messze való Isten é ?

24. Valyon elrejtzhetik é valaki * a

rejtekhelyeken, hogy én ne lássam tet,

azt mondja az Úr ? én valyon nem töl-

töm é bé a mennyet és a földet V Azt

mondja az Úr : * zsoit. 139, 7-13.

25. Hallottam, hogy mondják a Pró-

féták, kik prófétálnak az^ én nevemben
hazugságot, mondván : Almot láttam,

álmot láttam

!

26. Meddig lészen a hazugságot* pró-

fétáló Prófétáknak szivekben ez ? kik az

sziveknek csalárdságát prófétálják.

* rész 5, 31.

27. Kik el akarják az én népemmel fe-

lejtetni az én * nevemet az álmaikkal,

mellyeket minden az társának beszél,

miképen az attyaik elfelejtkeztek az

én nevemrl a Baálért. * Bir. s, 33. 34.

28. A melly Prófétánál álom vagyon,

beszéljen álmot ; a kinél pedig az én

igém vagyon, beszélje az én igémet iga-

zán ; micsoda hasonlatosság vagyon^ a

polyva és abzaközött? aztmondja az Úr!

29. Nem ollyan é az én igém, mint a

tz ? azt mondja az Úr, és mint pröly,
melly megrontja a ksziklát ?
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30. Azokáért imé ^én a Prófétákra té-

rek, azt mondja az Úr, kik az én beszé-

dimet ellopják, kiki mind az ö barátjától.

31. Imé én a Prófétákra térek, azt

mondja az Úr, kik felemelik ^nyelveket,

és azt mondják : Monda az Úr

!

32. Imé én a Prófétá\m támadok, kik

hazug álmokat * prófétálnak, azt mondja
az Úr, és beszélik azokat és megcsalják

az én népemet az^ ö hazugságokkal és

hizelkedésekkel : En pedig nem bocsá-

tottam ket, sem parancsoltam nékik

:

és használván nem használtak e népnek,

azt mondja az Úr ! * 5 móz. is, 20. sof. 3, 4.

33. Mikor pedig megkérd téged e nép,

vagy a Próféta, vagy a Pap, mondván :

Micsoda az Úrnak terhe ? Akkor feleld

ezt nékik : Micsoda az Úrnak terhe ? Ez

:

Elhagylak titeket, azt mondja az Úr

!

34. Mert a melly Próféta vagy Pap,

vagy község azt mondándja : Ez az Úr-

nak terhe ;
meglátogatom azt az embert

és annak házát.

35. Kiki mondja ezt az ö barátjának,

és kiki az ö attyafiának : Mit felelt az

r ? és mit szóla az Úr ?

36. És az Úrnak terhét ne emlegessé-

tek többé ; mert mindennek terhes lé-

szen az ö szava, ha elfordítjátok az él
Istennek, a Seregek Urának, a mi iste-

nünknek beszédit.

37. Ezt mondjad a Prófétának : Mit

felele néked az Ur, és mit szóla az r

!

38. Hogyha ezt mondjátok : Ez az Úr-

nak terhe; tehát ezt mondja az Úr: Mi-

velhogy ti e szót mondottátok : Ez az

Úrnak terhe, jóllehet küldék ti hozzá-

tok, a kik ezt mondanák : Ne mondjá-

tok : Ez az Úrnak terhe
;

39. Azt mondóra, hogy ezért imé én el-

felejtkezvén elfelejtkezem ti rólatok, és

kigyomlállak titeket, és a várost, mely-

lyet néktek és a ti atyáitoknak adtam,

elvéteni az én orczám ell.

40. És örökkévaló szégyent, és örök-

kévaló * gyalázatot hozok ti reátok,

melly el nem felejtetik !
* rész 20, n.

24. RÉSZ.

A jók és gonoszok példáztatnak a figék által.

Látást mutata nékem az Úr, és imé két

kosár fige tétetett vala le az Úr tem-

ploma eltt, minekutánna Nabukodo-

nozor, a Babilóniai Király, * Jékóniást,

J^ákimnak a Júda Királyának fjját el-

vivé, és a Júdának Fejedelmit, és az

ácsmestereket, és az ötvösöket Jérusá-

lemböl, és elvivé ket Babilóniába.
*2 Kir. 24, 15-17.

2. Az egyik kosárban igen jó figék va-

Iának, mmémvi\ az elein éio figék! és

a másik kosárban igen hitvány figék va-

lának, mellyeket meg sem ehetnének,

annyira hitványok 'ya^dwaA;.

3. És monda az Úr nékem : mit látsz

te Jerémiás ? És mondék : Figéket ; a

jó figék igen jók : de a hitvány figék igen

hitványok, mellyet az 0 hitványságok

miatt meg sem ehetnek.

4. És szóla az Úr nékem, mondván

:

5. Ezt mondja az Izráelnek Ura Istene

:

Mint e figéket látom hogy jók : azonké-

pen megesmérem a Júdának foglyait,

kiket e helyrl a Káldeusoknak földök-

be vitettem, nékik * javokra. *5móz. s, le.

6. És vetem az én szememet reájok,

hogy jól tegyek vélek, és e földre vissza-

hozzam ket, hol megépítem ket, és el

nem rontom, és béplántálom ket, és ki

nem szaggatom.

7. És szivet *adok nékik hogy meges-

mérjenek engemet, hogy én vagyok az

Úr, és k én f népeim lésznek, és én

nékik Istenek lészek : mert megtérnek

én hozzám teljes szivekbl.
* 5 Mdz. 30, 6. t rész 30, 22.

8. És minémiík a hitványfigék, mely-

lyeket meg nem ehetnek a keserség

miatt, azt mondja az Úr : ollyanná té-

szem Sédékiást * Júdának Királyát, és

az maradékát, és az Fejedelmit, és

Jérusálemnek maradékát, kik megma-
radnak e földön, és azokat kik laknak

Égyiptomnak földén ;
*rész 29,19. 2Kir.25,i-ii.

9. És vetem ket a * háborúságra, nékik

veszedelmekre, e földnek minden orszá-

giban : gyalázatra és példára, közbe-

szédre és szidalomra minden helyeken,

a hová^ kizöm ket ; * & móz. 28, 36. 37.

10. És bocsátok reájok * fegyvert,

éhséget, és döghalált mind addig, mig

elfogynak a földrl, mellyet nékik ad-

tam és az attyaiknak. + rész 15, 3.4.

25. RÉSZ.

Jövendölés a 70 esztendeig való fogságról.

Ez a beszéd, melly ln Jerémiáshoz az

egész Júda népe fell, Joakimnak * ne-

gyedik esztendejében , ki Jóslásnak a

Júda Királyának fija vala, (melly els
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esztendeje Nabukodonozornak a Babi-

lóniai Királynak.) * 2 Kir. 23, 34.

2. Melly beszédet szóla Jeremiás Pró-

féta az egész Júda népének, és Jérusá-

lemnek niinden lakosinak, mondván :

3. Jóslásnak* tizenharmadik esztende-

jétl fogva, ki Amonnak a Júda Kirá-

lyának fija vala, e napig (ez huszonhar-

madik esztendeje,) szóla az ür nékem,

és megmondtam néktek, reggel felkelvén

szóltam : de ti meg nem hallgattátok.

*2 Kir. 22, 1. 23, 29.

4. És elküldte az Úr ti hozzátok min-

den szolgáit a Prófétákat, reggel fel-

kelvén, és küldvén ; de meg nem hallot-

tátok és * fületeket le nem függesztet-

tétek a meghallásra. * rész is, 12.

5. Kik ezt mondanák :
* Térjetek meg

már mindnyájan a ti gonosz útaitokról,

és a ti gonosz cselekedeteitekbl, és la-

kozzatok a földön, mellyet az Úr adott

néktek, és a ti atyáitoknak mind örök-

kön örökké ;
* 2 Kir. 17, 13. 14. 17.

6. Es ne járjatok idegen istenek után,

hogy nékik szolgálnátok, és térdet fejet

hajtanátok nékik : ne gerjesszetek fel

engem a ti kezeitek munkájával, és go-

noszt veletek nem cselekeszem

;

7. De nem engedtetek * nékem azt

mondja az Úr, hanem fel akartatok en-

gem gerjeszteni a ti kezeitek munkájá-
val, a ti veszedelmetekre. *rész is, 12.

8. Azért ezt mondja a Seregeknek Ura

:

Mivelhogy nem engedtetek az én beszé-

dimnek

:

9. Imé én elküldöm, és felvészem az

északnak minden nemzetségit, azt mond-
ja az Ür, és Nabukodonozort * a Babi-

lóniai Királyt, az én szolgámat, és bé-

hozom ket e földre és ennek lakóira, és

mind e körül való nemzetségekre, és el-

vesztem ket, és csudává tészem fket,
és süvöltéssé és örökkévaló pusztasággá.

* 2 Kir. 25, 1—11. Ésa. 10, 6. f Sir. 2, 15.

10. Es elvészem tlök az * örömnek
szavát, és a vigasságnak szavát, a vle-
génynek szavát, és a menyasszonynak
szavát, a malmoknak zörgését, és a szö-

vétneknek világosságát. * rész 16, 9.

11. Es ez egész föld elpusztul, csudává
lészen, és e nemzetségek szolgálnak a

Babilóniai Királynak * hetven eszten-

deig. " 2 Krón. 36, 22. 23.

12. Es lészen, mikor bételjesednek a

hetven esztendk, meglátogatom a Ba-

bilóniai * Királyon és az népén^ azt

mondja az Úi, az álnokságokat, és a

Káldeai földön, és örökkévaló puszta-

ságra vetem tet. *Ésa.47,i—is. Dáii.9,2.5,30.31.

13. És betöltöm minden énbeszédimet

azon a földön, mellyeket szóltam * fe-

lle, valami meg vagyon iratva e könyv-

ben, mellyet prófétált Jerémiás minden
nemzetségek fell ; * rész 50, 2. 3. Ésa. 21, 2-9.

14. Mert rajtok is uralkodnak sok

pogánynemzetségek, és nagy Királyok,

és megfizetek nékik az * cselekedetek

szerint, és az kezeiknek munkája sze-

rint. * Róm. 2, 6— 11.

15. Mert ezt mondotta az Izráelnek

Ura Istene nékem : Vedd el az én ke-

zembl e harag borának poharát, és

köszönd azt minden nemzetségekre, kik-

hez én téged küldlek.

16. Hogy igyanak, részegüljenek meg,

és * bolondoskodjanak a fegyver miatt,

mellyet én közikbe bocsátok. *Náh.3, 11.

17. És azúr kezébl elvevém a pohárt

és köszöném minden nemzetségekre,

kikhez külde engem az ür.

18. Jérusálemre, és a Júda városira,

és az Királyira, és az Fejedelmire,

hogy elpusztítanám ket, hogy tenném
csudává, süvöltéssé, és átokra méltókká,

a mint e mai napon vagyon :

19. Faraóra * Égyiptomnak Királyára,

az szolgáira és Fejedelmeire, és min-

den népére : * rész 46, 2.

20. És minden elelegyedett népre, és az

Úr földének minden Királyira, és a Fi-

liszteusok * földének minden Királyira

és Askalonra, Gázára , Akkaronra * és

Azótusnak maradékira : * rész 47, 1.

21. Idumeára, * Moábra és az Ammon
fijaira;, * rész 48, 1. 49, 2.

22. És Tírusnak * minden Királyira,

és Sidonnak minden Királyira, és a szi-

geteknek minden Királyira, kik túl vágy-

nak a tengeren : * rész 47, 2.

23. Dedánra * és Témára, és Búzra, és

mind azokra, kik e világnak utolsó ha-

táriban lakoznak ; * 1 móz. 25,3.

24. És Arábiának minden Királyira, és

Arábiának elegy népének minden Ki-

rályira, kik lakoznak a pusztában

;

25. És Zimrinek minden Királyira, és

Elámnak minden Királyira, és a Médu-
soknak minden Királyaikra

;

26. Északnak minden Királyira, mind
a közel valókra, mind a távolvalókra,
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egyikrl a másikra, és a földnek min-
den országira, mellyek e földnek szinén

vágynak^ és Sésáknak Királya iszik ezek

után.

27. Azért mond ezt nékik: Ezt mondja
a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene

:

Igyatok, és részegüljetek meg, * okád-

jatok, és hulljatok el, és fel ne keljetek

a fegyver eltt, mellyet én ti közitekbe

küldök. * vers 16. Náh. 3, 11.

28. És lészen, ha a te kezedbl nem
akarják a pohárt elvenni, hogy igyanak

belle, ezt mond nékik : így szól a Se-

regeknek Ura : Kétség nélkül meg * kell

innotok ;
* Atdiás vers 16. 17.

29. Mert imé a városra, melly az én

nevemrl neveztetett, elkezdem * hozni

a háborúságot, ti pedig megmenekedvén
megmenekedtek é ? Nem menekedtek

:

mert én fegyvert hozok e földnek min-
den lakóira, azt mondja a Seregeknek

Ura. * 1 Pét. 4, 17. Ésa. 63, 18. 19.

30. Te pedig nékik prófétáld meg mind
e szókat, és mond ezt nékik : Az Úr a

magasságból szól, és az szent lakhe-

lyébl * kiált, nagy kiáltással kiált az

házára, minémü a Sornyomóknak kiál-

tások, ollyan szóval kiált e földnek min-

den lakosai ellen. * J<5ei 3, 16. Ámós 1, 2.

31. Meghallatik a kiáltás e földnek

végére ; mert törvénye vagyon az Úrnak

a Pogányokkal, minden * testnek itél

Birája, a hitetleneket veti a f fegyver-

re, azt mondja az Úr

!

*1 Móz. 18, 25. frész 15, 1.2. 6.

32. így szól a Seregeknek Ura : Imé
a nyomorúság elj egyik nemzetségrl
másik nemzetségre, és nagy szélvész tá-

mad a földnek határiból.

33. És levágatnak az Úrtól az napon a

földnek egyik végétl fogva a földnek

másik végéig: nem* sirattatnak, és egybe

nem hordatnak, és el nem temettetnek

;

ollyauok lésznek a földnek szinén, mint

a ganéj. * rész i6, 4.

34. Jajgassatok* pásztorok, és kiáltsa-

tok, és heverjetek a porban községnek

nagyjai ; mert betöltenek a ti megöle-
tésteknek napjai, és elszélledéstekwe^

napjai^ és elhullotok, noha drága edé-

nyek vagytok! * rész 22, 28. ré.'z 23, 1. 2. 24, 8- 10.

35. És nem tudnak hová futni a pász-

torok, és a községnek nagyjai nem tud-

nak hová szaladni.

36. A pásztorok kiáltásának szava hal-

latik, és a község nagyjainak jajgatá-

sok ; mert elpusztította az Úr az le-

geltet helyeket.

37. Elpusztíttatnak a békességes le-

geltet helyek, az Úrnak haragja miatt.

38. Ki gerjedez haraggal, mint a gyer-

mekded oroszlán, melly elhagyja az

barlangját, mert elpusztíttatott az föl-

dök a nyomorgatónak keze miatt, és az

ö biísulásának haragja miatt.

26. RÉSZ.

Jerémiás kinra vádoltatik. Megszabadul.

A Joákim * uralkodásának elein, ki Jó-

slásnak a Júda Királyának fija vala, e

szót szólá az Úr, mondván :
* 2 Kir. 23, 34.

2. Ezt mondja az r : Állj az Úr há-

zának pitvarában, és szólj a Júdának

minden városiban való polgároknak, kik

eljnek, * hogy imádkozzanak az Urnák

házában, szóld mondom, mind ez igéket,

mellyeket parancsoltam néked, hogy

szóljad nékik, és az igét el f ne lopjad.

* 5 Móz. 16, 16. f rész 20, 9.

3. Ha szót * fogadnak, és kiki mind
megtér az gonosz útáról: én is meg-
térek a háborúságtól, mellyet gondolok,

hogy reájok elhozzak az cselekede-

teiknek gonoszságáért. * rész 22, 3. 5.

4. És mond meg nékik : így szól az

Úr : Ha nem fogadjátok szómat, hogy

az én törvényimben járnátok
,
mellyet

néktek éltökbe vetettem;

5. Hogy engednétek a Prófétáknak az

én szolgáim beszédinek, kiket én ti hoz-

zátok bocsátok, reggel felkelvén és el-

küldvén, és nem engedtetek

:

6. Bizonyára tészem e házat ollyanná

mint a * Siló, és e várost megátkozzák

e földnek minden nemzetségei. * rész 7, 14.

7. Maghallák pedig a Papok, és a Pró-

féták, és az egész község, hogy Jerémiás

ez igéket szólná az Úr házában.

8. És ln mikor Jerémiás^ elvégezné a

beszédeket, mellyeket az Úr parancsolt

vala, hogy megmondaná mind az egész

községnek
;
megragadák tet a Papok

és a Próféták, és az egész község, mond-

ván : Meg kell * halálnak halálával

halnod! * 2 Krón.24, 20. 21.

9. Miért prófétáltál az Úrnak nevével,

mondván : Mint a Siló, ollyan lészen

e * ház, és e város elpusztíttatik úgy
annyira, hogy még lakozó sem lészen
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rajta ? és öszvegyüle az egész község

Jerémiás ellen az Úrnak házába.
* rész 52, 7-11. 13—15.

10. Meghallák pedig a Júdának Feje-

delmei ezeket, és felmenének a Király

házából az Ürnak házába, és Miének az

Úr új kapujának ajtajában.

11. És szólának a Papok, és a Prófé-

ták a Fejedelmeknek, és az egész köz-

ségnek, mondván : Halálra * méltó ez

ember: mert szólott e város ellen, a

mint tulajdon füleitekkel hallottátok !

* Ámós 7, 10—13.

12. Es szóla Jerémiás mind azoknak a

Fejedelmeknek ; és az egész községnek

mondván : Az Úr küldött el engem hogy
prófétálnék * e ház ellen, és e város el-

len, és szólnám mind e szókat mellye-

ket hallottatok. * vers 2.

13. Most azért jobbítsátok meg a ti

útaitokat és cselekedeteiteket ; és fogad-

játok az Úrnak a ti Istenieknek szavát,

és az Úr elhagyja * a nyomorúságot,
mellyel fenyegetett titeket. * rész 7, 3.

14. En pedig imé kezetekben vagyok^

cselekedjetek velem a mint jónak és a

mint igaznak tetszik néktek

:

15. Mindazáltal bizonnyal elhidjétek,

hogy ha megöltök engem, ártatlan vér

szál ti reátok és e városra, és annak la-

kosira : mert bizony az IJr küldött el

engem ti hozzátok, hogy a ti füleitek

hallására megmondanám mind e szókat.

16. És mondának azok a Fejedelmek,

és az egész község a Papoknak, és a

Prófétáknak : nem méltó ez ember a

halálra : mert az Úrnak a mi Istenünk-

nek nevében szólt nékünk

!

17. És felkelének a földnek elei köz-

zül némelly férjfiak, és szólának az egész

községnek, mondván:
18. A Morástbeli * Mikeás prófétált

Ezékiásnak a Júda Királyainak idejé-

ben, és szóla az egész Júda népének,

mondván : Ezt mondja a Seregeknek

Ura : A Siont mint a szántóföldet meg-
szántják, és Jérusálem elpusztúl és e

háznak hegyét erd növi bé :

*Mik. 1, 1. 3, 12.

19. Megölvén megölte é azért Ötet

Ezékiás * Júdának Királya, és az egész

Júda? nem félte é az Urat? nem kö-

nyörgött é az Úrnak ? és meg nem tar-

tóztatta é az Úr magát a háborúságtól,

mellyel fenyegette ó'ket? és mi nagy
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gonoszt cselekedünk a mi leikeink el-

len ? * 2 Krón. 32, 25. 26.

20. Volt annakfelette egy ember, ki

az Úrnak nevében prófétált, tudniillik^

Uriás, Sémájának fija, Kirjátjeárimból

való, és prófétált e város ellen, és e föld

ellen, mind a Jerémiás beszédi szerint ;

21. És meghallá Joákim Király, és

mind az utánna való urak, és minden
Fejedelmei az ö beszédit, és akará a

Király tet megölni ; de megérté Uriás,

és megijede, és elfuta, és általméne

Égyiptomba.

^22. És Joákim Király embereket külde

Egyiptomba, Elnátánt az Akbor fiját,

és egyéh férj fiakat vele együtt Egyip-

tomba.^

23. És kihozák Uriást Égyiptomból,

és tet Joákim Királynak eleibe vivék,

ki megöleté ótet fegyverrel, és az

holttestét vetteté a községnek temeto-

helyébe.

24. De Ahikámnak a Sáfán * fijának

keze ló'n Jerémiással, hogy ne adnák

tet a község kezébe halálra.

* 2Kir. 22, 14. f rész 1 19.

27. RÉSZ.

A Babilóniai fogság járomiján példáztatik.

A Joákim * Királyságának kezdetiben

ki Jóslásnak a Júda Királyának fija

vala, e szót mondá az Ór Jerémiásnak,

mondván : ^
* rész 26, i.

2. így szól az Úr nékem : Csinálj ma-
gadnak * köteleket és jármot, és vedd

azokat nyakadba. * Ezek. 7, 23.

3. És küld azokat az Edom Királyá-

hoz, és a Moáb Királyához, és az Am-
mon fijainak Királyokhoz, és Tírusnak

Királyához, és Sidonnak Királyához, a

követek által, kik eljnek Jérusálembe

Sédékiáshoz, Júdának Királyához.

4. És parancsold meg nékik, hogy az

uraiknak megmondják : Ezt mondja a

Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene, ezt

mondjátok a ti uraitoknak :

5. Én teremtettem e földet, az embert,

és a barmot, melly e földnek szinén

vagyon, az én nagy ermmel, és az én

kinyújtott karommal, és adtam azt * an-

nak^ a ki kedves volt az én szemeim
eltt : * Dáu. 4, 14. 22.

6. És most én mind e földeket * ke-

zébe adtam Nabukodonozornak a Babi-
' lóniai Királynak, az én szolgámnak : st
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még a mezei állatokat is néki adtam,

hogy^ néki szolgáljanak : * Dán. 2, 37. 38. 4,19.

7. És minden nemzetségek szolgálnak

néki, és az íijának, és unokájának

mind addig, mig az földének ideje el

nem * j, és az önmaga ideje^ és szol-

gálnak néki sok nemzetségek, és nagy
Királyok. *Dán. 5, 30.31.

8. És lészen, hogy a nemzetség és az

ország, mellyek néki nem szolgálnak,.

Nabukodonozornak a Babilóniai Király-

nak, és a ki nem tészi nyakát a Babi-

lóniai Királynak jármába : fegyverrel és

éhséggel, és döghalállal meglátogatom
azt a nemzetséget, azt mondja az Úr,

miglen adom ket az kezébe.

9. Ti azért ne hallgassátok a ti Pró-

fétáitokat^ és a ti Jövendmondóitokat
és a ti Alommagyarázóitokat, és a ti

Varázslóitokat, és a ti Szemfényveszti-
teket, kik ezt mondják néktek, mond-
ván : Ne * szolgáljatok a Babilóniai

Királynak

;

10. Mert k hazugságot prófétálnak

néktek, hogy messze vigyelek titeket, a

ti földetekbl, és kihajtsalak titeket és

elvesszetek ! * vers u, le.

11. A nemzetség pedig, melly az

nyakát adja, a Babilóniai Királynak jár-

mába, és szolgál néki ; az földébe ha-

gyom azt, azt mondja az Ür, és miveli

azt, és lakozik benne.

12. St Sédékiásnak a Júda Királyá-

nak is mind e beszédek szerint szólot-

tam, mondván : Adjátok a ti nyakaito-

kat a Babilóniai Királynak jármába, és

szolgáljatok néki és az népének, és

éltek.

13. Miért halsz meg te és a te néped

fegyver miatt, éhség miatt és döghalál

miatt a miképen szólott az Úr a népnek,

melly * nem akar szolgálni a Babiló-

niai Királynak ? * vers 8.

14. És ne fogadjátok a Prófétáknak

szavokat, kik ezt mondják néktek, igy

szólván : Ne szolgáljatok a Babilóniai

Királynak : mert k hazugságot * prófé-

tálnak néktek ; * vers 9. 10.

15. Mert nem küldöttem ket, azt

mondja az Ur, és k az én nevemben
hazugságot prófétálnak, hogy innen ti-

teket kizzelek, és elvesszetek ti, és a

Próféták, a kik jövendölnek néktek.

16. A Papoknak is, és az egész köz-

ségnek szóltam, mondván : Ezt mondja

az Úr : Ne fogadjátok a ti Prófétáitok-

nak szavokat, kik prófétálnak néktek

mondván : Imé az Úr házának edényei

visszahozatnak * Babilóniából mindjárt

:

mert k hazugságot prófétálnak néktek.
* rész 28, 3. 4.

17. Azért ne hallgassátok ket; szol-

gáljatok a Babilóniai Királynak, és él-

tek ; miért pusztíttatik el e város ?

18. Ha k Próféták, és ha nálok azÚr-
nah igéje vagyon : imádkozzanak most
a Seregek Urának, hogy az edények,

mellyek most az Úr házában vágynak,

és a Júda Királyának házában, és Jé-

rusálemben, ne vitessenek el Babiló-

niába
;

19. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura

a klábak * fell, és a tenger fell, és az

oszlopok fell, és az edények maradéka
fell, mellyek még e városban maradtak.

* 2 Kir. 11, 14.

20. Mellyeket Nabukodonozor a Babi-

lóniai Király el nem vitt, mikor fog-

ságba vinné * Jékoniást, Joákimnak a

Júda Királyának fiját Jérusálembl Ba-
bilóniába, és Júdának s Jérusálemnek

minden f népeit : * 2 Kir. 24, 14. 15.

21. Mégis, mondom, hogy a Seregek-

nek Ura, az Izráelnek Istene, ezt mondja

az edények fell, mellyek megmaradtak
az Úrnak házában, és a Júda Királyá-

nak házában, és Jérusálemben.

22. Babilóniába * elvitetnek, és ott

lésznek mind a napig, mellyen f meg-
látogatom ket, azt mondja az Úr : an-

nakutánna felhozom azokat, és vissza-

hozom azokat e helyre.

* 2 Kir. 25, 13—20. f 2 Krón. 36, 22. Esd. 1, 1—11.

28. RÉSZ.

Hanániás ellen támad Jeremiásnak.

Ln az esztendben. Sédékiásnak a Júda

Királya királyságának kezdetiben, ne-

gyedik esztendben ötödik hónapban,

monda nékem Hanániás (Azúrnak íija,

Próféta, ki Gábaonból való vala) , az

Úrnak házában, a Papoknak és az egész

községnek szemeik eltt, mondván

:

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura az

Izráelnek Istene, mondván : Eltörtem a

Babilóniai Királynak jármát.

3. Minekutánna két esztendk elmúl-

nak, én visszahozom e helyre az Úr há-

zának minden edényit, mellyeket Nabu-
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kodouozor a Babilóniai Király * elvitt

innét, és bevitt Babilóniába.
* 2 Kir. 24, 1. 11—16.

4. És Jékoniást Joákimnak a Júda Ki-

rályának íiját, és minden rabokat, kik

Júdából elvitettek Babilóniába , én

visszahozom ide , azt mondja az Úr

:

mert eltöröm a BabilóniaiK^rálynak jár-

mát.

5. Akkor monda Jeremiás Próféta Ha-
nániás Prófétának, a Papoknak és az

egész községnek szemei eltt, kik álla-

nak yala az Úrnak házában.

6. És monda Jerémiás Próféta: Úgy
(
legyen,^ ugy cselekedjék az Úr: töltse

I
bé az Úr a te beszédidt

,
mellyekkel

I

prófétálád, hogy visszahozatnak az Úr
házának edényei, és a rabságban való

egész község Babilóniából e helyre

;

7. Mindazáltal halld meg e beszédet

most, mellyet én néked szólok, és az

egész községnek

:

8. A Próféták, kik én elttem és te

eltted eleitl fogva voltak, prófétáltak

nagy földek ellen, és nagy országok el-

len, a had fell, és a háborúság fell,

és a döghalál fell.

9. A melly Próféta jövendölt a békes-

ség fell, mikor bételjesedik * a Prófé-

tának beszéde, akkor megesmértetik a

Próféta, ba az r küldötte é azt való-

ban ? * 5 Móz. 18, 22.

10. És elvévé Hanániás Próféta a jár-

mot * a Jerémiás Próféta nyakából, és

eltöré^ azt. * rész 27, 2.

11. És monda Hanániás, mind az egész

község eltt, mondván : Ezt mondja az

Úr : Illyen módon töröm el Nabnkodo-
nozornak a Babilóniai Királynak jármát

• két esztend bételvén, minden nemzet-

ségeknek nyakáról : és elméne Jerémiás

Próféta az útára.

12. És szóla az Úr Jerémiásnak, mi-
nekutánna eltöré Hanániás Próféta a

Jerémiás Próféta nyakáról a jármot,

mondván :

13. Menj el, és mond meg Hanániás-
nak, mondván : Ezeket mondja az Úr

:

A fajármot eltöréd ; de csinálj magad-
nak a helyében vasjármot

:

, 14. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura,

az Izráelnek Istene : Vasjármot vetet-

tem mind e nemzetségeknek nyakokba,

hogy szolgáljanak Nabukodonozornak,
a Babilóniai Királynak, és szolgálnak

néki, st annakfelette a mezei * állato-

kat is néki adtam. * rész 27, 6.

15. És monda Jerémiás Próféta Haná-
niás Prófétának : Halld meg most Ha-
nániás ? Nem küldött téged az Úr, és te

hazugsággal * biztatod e népet.
* vers 2—4.

16. Azért igy szól az r : Imé én ki-

küldelek téged e földnek színérl, ez

esztendben meghalsz :
* mert az Úr el-

len való szót SZÓlál. *5M6z.13,.5. Ezek. 13,3-9.

17. Meghala azért Hanániás Próféta

ugyanazon esztendben , hetedik hó-

napban.

29. RÉSZ.

Jerémiás levele a fogoly Zsidókhoz.

E szók voltak a levélben, mellyet Je-

rémiás Próféta külde JérusálembÖl a

rabságban * való Vének maradékinak, és

a Papoknak és a Prófétáknak, és az

egész községnek, mellyet fogva vitt vala

el Nabukodonozor Jérusálembl Babiló-

niába. * 2 Kir. 24, 10-16.

2. Minekutánna kijve Jékóniás Király

és a Királyné is, a Hopmesterek a Júda

és Jérusálem Fejedelmei, és az ácsmes-

ter, és az ötvös Jérusálembl.

3. Elasának, a Sáfán íijának, és Ga-
mariának a Hilkiás fijáiiak kezek által,

kiket küldött Sédékiás * Júdának Ki-

rálya Nabukodonozorhoz a Babilóniai

Királyhoz Babilóniába, mondván

:

+ 2 Kir. 24,17,

4. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene, minden raboknak, ki-

ket Jérusálembl Babilóniába vitettem

:

5. Építsetek házakat, és lakjatok ben-

nek, kerteket plántáljatok és azoknak

gyümölcséivel éljetek.

6. Vegyetek magatoknak feleségeket,

és szüljetek fiakat és leányokat; és a ti

fijaitokat is házasítsátok meg, és a ti

leányitokat adjátok férjnek, és szüljenek

fiakat és leányokat , és szaporodjatok

meg ott, és meg ne kevésdjetek.

7. És a városnak békességét keressé-

tek, mellybe titeket rabságra küldötte-

lek, és könyörögjetek érette az Úrnak

:

mert annak békességében lészen a ti

békességtek

;

8. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura,

az Izráelnek Istene : Ne ^ hitessenek el

titeket a ti Prófétáitok, kik vágynak kö-

zöttetek, és a ti jövendmondóitok, és
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ne figj^elmezzetek a ti álmaitokra, mely-

lyeket álmodoztok : * rész i4, u. 28, 2—4.

9. Mert k hamisan prófétálnak nék-

tek az én nevemben; mei-í nem küldöt-

tem ket, azt mondja az Úr.

10. Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt

beteljesednek Babilóniában, a * hetven

esztendk, meglátogatlak titeket, és ti

rajtatok bétöltöm az én jó szómat, hogy
visszahozzalak titeket e helyre.

* rész 25, 12.

11. Mert én tudom az én gondolatimat,

mellyeket én felletek gondolok, azt

mondja az Úr
;
békességnek gondolatai

és nem háborúságnak, hogy néktek ad-

jak * kívánatos véget. * rész 24, 5-7.

12. Akkor segítségre * hívtok enge-

met, és elmentek és imádtok engemet,

és titeket meghallgatlak.
* Ezék. 6, 9. 10. Dán. 9, 3—23.

13. És kerestek engem, és megtaláltok:

mert kerestek engem teljes szivetekbl:

14. És megtaláltatom ti tletek, azt

mondja az Úr, és meghozlak * a rab-

ságból, és öszvegyüjtlek titeket minden
nemzetségekbl, és minden helyekbl,^ a

hová kiztelek titeket, azt mondja az Úr,

és visszahozlak titeket a helyre, a hon-

nan számkivetettelek titeket.* zsoit. 126, 1. 2.

15. Mert ezt mondottátok : Támasztott

nékünk az Úr Prófétákat Babilóniában.

16. Azért ezt mondja az Úr a Király-

nak, ki ül a Dávid székiben, és az egész

községnek, melly lakozik e városban,

tudniillik a ti atyátokfiainak, kik vele-

tek a fogságra ki nem mentek.

17. Azt mondom^ hogy ezt mondja a

Seregeknek Ura : Imé én küldök reájok

fegyvert, éhséget és döghalált, és té-

szem ket oUyanokká mint a megveszett

figék * mellyeket a keserség miatt meg
nem ehetnek. * rész 24, s—10.

18. És üldözöm ket * fegyverrel, éh-

séggel, és döghalállal, és adom ket a

föld minden országinak gyötrelmére,

átkozásra, és csudájára, és kisüvöltésé-

re, és minden nemzetségeknek f szidal-

mára, a kik közibe kivetettem ket.
* 5 Mz. 28, 25. 37. f rész 42, 18.

19. Azért: mert * nem fogadták az én

beszédimet, azt mondja az Úr, mellye-

ket én nékik izentem az én szolgáim ál-

tal a Prófélák által, reggel felkelvén, és

elküldvén : és nem fogadtátok, azt mond-
ja az Úr! *2Kir.l7,r,_14.

20. Ti azért halljátok meg az Úrnak
szavát minden rabok, kiket Jérusálem-

bl Babilóniába vitettem.

21. Ezt mondja a Seregek Ura, az Iz-

ráelnek Istene, Akábnak, a Kólája íijá-

nak, és Sédékiásnak, a Mahásiás fijának,

kik prófétálnak néktek az én nevemben
hamisan : Imé én adom ket Nabuko-
donozornak, Babilónia Királyának ke-

zébe, és szemeitek láttára megöli ket

:

22. Es azoktól szidalomnak formáját

vesznek a Júdából való minden rabok,

kik Babilóniában vágynak^ mondván;
Téged az Úr tegyen ollyanná, mint Sé-

dékiást és mint Akábot, kiket megéget
tzzel a Babilóniai Király

;

23. Mert gonoszságot cselekedtek Izrá-

elben és paráználkodtak az felebarát-

jaiknak feleségivei, és az én nevemben
hazugságot szóltak, mellyet nem paran-

csoltam nékik : Én pedig tudom azt, és

bizon^rság vagyok, azt mondja az Úr

!

24. És Sémája Nehelámitesnek is mond
meg, igy szólván :

25. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene, mondván : Mivelhogy

te levelet küldöttéi magad nevével az

egész községhez, melly Jérusálemben

vagyon és Sofóniás Paphoz a Mahási-
ás fijához, és minden Papokhoz, mond-
ván :

26. Az Úr tett téged Pappá Jójada

Pap helyében, hogy Fejedelmek legye-

tek az Úr házában minden bolond férj-

fiún és Prófétán, hogy vessed ezt a

tömlöczbe, és a kalodába

;

27. Azért miért nem dorgáltad meg az

Anatótbeli * Jerémiást, ki néktek pró-

fétál ? * rész 1, 1.

28. Mert mi hozzánk küldött Babiló-

niába, ezt mondván : Hosszú a számki-

vetés ideje, építsetek házakat, és lakjatok

bennek
;
plántáljatok kerteket, és élje-

tek azoknak gyümölcseivel.

29. És elolvasá Sofóniás Pap e levelet

Jerémiás Prófétának hallására.

30. És szóla az Úr Jerémiásnak mond-
ván :

31. Küldj el mind a rabokhoz, mond-
ván : Ezt mondja az Úr, Sémája, Nehe-
lámites fell: Mivelhogy prófétált néktek

Sémája, holott én nem küldöttem tet,

és hazugsággal biztatott titeket

;

32. Azért ezt mondja az Úr: Imé én

meglátogatom Sémája Nehelámitest, és
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az magvát, nem lészen néki embere,

ki lakozzék e nép között, sem nem látja

e jót, mellyet én az én népemmel csele-

keszem, azt mondja az Úr : mert az r
ellen való szót * szólott ! * rész 28, le.

30. RÉSZ.

Jövendöl a Babilonból yaló kiszabadulásról.

Ez a szó, mellyet szólott az Úr Jerémi-

ásnak, mondván :

2. Ezt mondja az Izráelnek Ura Istene,

mondván: Mind a szókat, mellyeket

néked mondottam, írd meg magadnak
egy bizonyos könyvben

:

3. Mert imé eljonek a napok , azt

mondja az Úr, és visszahozom * az én

rabságban való népemet az Izráelt és

Jdát : azt mondja az Úr, és visszaho-

zom ket a földre, mellyet az o atyáik-

nak adtam, és birják azt. * rész 2.5, 12.

4. Ezek pedig a szók, mellyeket az Úr
Izráel és Júda fell szólott.

5. Mert ezt mondta az Úr : A félelem-

nek, rettentésnek, és nem a békesség-

nek szavát hallottuk.

6. Kérdjétek meg most és lássátok, ha
szül a férjfiú : Mi az oka, hogy látom,

hogy minden férjfiak az ö kezeiket ágyé-
kokra vetették, mintegy gyermekszül
asszonyt, és az orczáik mind megher-
vadtak ?

7. Jaj : mert nagy * az a nap, annyira

hogy ne legyen hozzá hasonlatos : És
noha a háborúságnak ideje vagyon Já-
kóbon : mindazáltal abból megszaba-
dul ! * Sof. 1, 15. 18.

8. És lészen az napon, azt mondja a

Seregeknek Ura, öszvetöröm az * igá-

ját a te nyakadból, és a te köteleidet

elszaggatom, és többé a fogságra az ide-

genek tet nem szorítják ; * Dán. 5, 30. .si.

9. Hanem szolgálnak az Úrnak az

Isteneknek és Dávidnak * az Királyok-

nak, kit nékik feltámasztok.
* Ezék. 34, 23. Hós. 3, 5.

10. Te azért ne félj, óh én * szolgám
Jákób, azt mondja az Úr, se ne rettegj

Izráel : mert imhol vagyok én, ki meg-
szabadítlak téged messze földrl, és a

te magodat az rabságoknak földébl

:

és visszatér Jákób és megnyugoszik, és

csendes lészen, és senki nem lészen

félelemben : *Ésa. 41, 13. 14.

1 1. Mert én veled vagyok, azt mondja
az Úr, hogy megtartsalak téged ; mert
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véget vetek minden nemzetségekben
kik közzé kiszélesztettelek téged : mind-
azáltal te benned * véget nem vetek, ha-

nem megostorozlak téged Ítéletben, de

azért nem vesztelek el tégedet. *Ésa. 27,8.9.

12. Mert ezt mondja az Úr: Veszedel-

mes a te * romlásod, veszedelmes a te

vereséged. * Mik. 1, 9.

13. Senki nincsen ki megítélné a te

ügyedet, hogy békötné sebedet, az orvos-

ságok és flastrom nem használnak néked.

14. Minden te szeretid elfelejtkeztek

rólad, és téged nem keresnek : mert
megvertelek téged ellenséges * veréssel,

kegyetlen ostorozással a te bnödnek
sokságáért, és hogy eláradtak a te b-
neid. * Sir. 1, 1. 2. 19. 2, 18.

15. Miért kiáltasz a te romlásodért?

azért e, hogy nehéz a te fájdalmad ? a

te gonoszságodnak sokságáért, és b-
neidnek eláradásáért cselekedtem eze-

ket veled.

16. Azért mindenek, kik bényélnek té-

ged * elnyeletnek, és minden te ellen-

ségid mindnyájan a rabságra mennek

:

és a te kóborlóid kóborlásra vettetnek,

és mindenek, kik téged elprédálnak, el-

prédáltatnak ;
* Ésa. 41, 11. 47, 1-6.

17. Mert gyógyulást hozok te reád, és

meggyógyítlak a te fájdalmidból, azt

mondja az Úr. Mert számkivetettnek

hivtak téged Sión : Nincsen ki tudakoz-

zék felöle !

18. Ezt mondja az Ur : Imé én vissza-

hozom a Jákób sátorinak foglyait és az

hajiékin könyörülök , és a város felé-

píttetik az magas helyén, és a palo-

ták az^ helyeken maradnak.

19. És kij bellök hálaadás, és öröm-
nek szava, és megsokasítom ket, és

meg nem kevesednek, megöregbítem
ket, meg sem kissebbednek :

20. És lésznek az fijai, mint * elein,

és az serege az én orczám eltt meg-
ersíttetik ; és meglátogatom mind azo-

kat, kik megnyomorították tet. *Ésa. 1,26,

21. Es az ers Hadnagya belle
támad és az Uralkodója belle j ki,

és tet hozzám hivom, hogy hozzám kö-

zelgessen : mert kicsoda az, a ki szivét

arra hajtaná, hogy hozzám jne ? azt

mondja az Úr.

22. Ti lésztek nékem * népeim, és én

is ti Istentek leszek. * rész 24, 7,

23. Imé mint a szélvész az Úrnak ha-
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ragja kijött, és a jelenvaló szélvész a

hitetleneknek fejeken * naarad.

* rósz 23, 19. Ésa. l, 27. 28.

24. Meg nem tér az ürnak haragja,

naig végre nem viszi, és mig az szivé-

nek gondolatit meg nem ersiti ; az

utolsó napokban értitek meg e dolgot.

31. RÉSZ.

Az Isten országának Zsidókból e's Pogányokból lejend
megépülése igértetik.

Az idben, monda az Ür, lészek Izráel

minden nemzetséginek Istene, és k
1 észnek nékem népeim.

2. Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált

a pusztában, a fegyvertl megmeneke-
dett nép, az Isten eltte jára, hogy

megnyugotná tet, tudniillik az Izráelt.

3. Sok idtl fogva azt moridja a nép :

megjelent nékem az Úr ! st inkább azt

mondja az Úr, örökkévaló szeretettel

szerettelek téged , azért terjesztettem

reád az én irgalmasságomat.

4. Még felépitlek téged és felépittetel

te, óh Izráel leánya : Még megékesitte-

tel, dobokkal és játszodóknak seregek-

kel mégy ki.

5. Még szlket * plántálsz Samariá-

nak hegyeiben, plántálnak a plántálok,

és élnek gyümölcsével ; * Ésa. 65, 21.

6. Mert lészen olly nap
,
mellyhen ki-

áltnak a pásztorok az Efraim hegyé-

ben : Keljetek fel, és menjünk fel Sionba

a mi Urunkhoz Istenünkhöz.^

7. Mert ezt mondja az Úr : Énekeljetek

Jákóbnak vigassággal, és nagy felszóval

szóljatok a Pogányok eltt ! Hirdessé-

tek, dicsérjétek, és mondjátok : Tartsd

meg Uram a te népedet az Izráelnek

maradékát !

8. íme én visszahozom* ket az észak-

nak földébl, és öszvegyjtöm ket a

földnek határiból, közöttök lészen vak,

és sánta, terhes asszony, és egyetemben

gyermekszül asszony, nagy roppant

sereg j vissza ide. *2Krn.36,22.23.

9. Siralommal *jnek, és kegyelemmel

hozom vissza ket, hordozom ket a

vizeknek folyásai mellett igaz úton, ho-

lott el nem esnek : mert az Izráelnek attya

lészék, és az Efraim nékem f elsszü-

löttem I
* ^- -

10. Halljátok meg azúrnak szavát Po-

gányok, és hirdessétek a messze való

zigeteknek, és mondjátok ezt: A ki el-

oszlatta az Izráelt, azon gyjti tet ösz-

ve, és megrzi tet mint a pásztor az

nyáját

:

11. Mert az ür megváltotta Jákóbot,

és megváltotta tet annak kezébl, a ki

hatalmasb nálánál.

12. És eljnek, és énekelnek aSionnak

magas hegyén, és futnak azúrnak jóvol-

tához, búzával, borral, olajjal, és juhok-

nak és barmoknak nyájával, és lészen az

lelkek, mint a megöntözött * kert, és

többé nem bánkódnak. *Ésa. ei, 11.

13. Akkor vigadoz a leányzó a sereg-

ben, és az ifjak, és egyetemben a vének,

és az siralmokat örömre fordítom, és

megvigasztalom ket, és megvidámítom
ket az bánatjokból.

14. És a Papoknak lelkeket megelégí-

tem kövérséggel, és az én népem bétel-

jesedik az én jótéteményimmel , azt

mondja az Úr.

15. Ezt mondja az Úr: Szó hallatott

a magas hegyen, sirás és keserves jaj-

gatás, Eákhel * siratván az fiját, nem
akara megvigasztaltatni az fijai fell;

mert nincsenek. * Máté 2, is.

16. Ezt mondja az Ür : Tartsd meg
szódat a sírástól, és szemeidet a köny-

huUatástól : mert a te cselekedetednek

jutalma lészen, azt mondja az Úr, és az

ellenségnek földébl * visszajnek.
* rész 29, 10,

17. És végezetre jó reménységed lé-

szen, azt mondja az Úr, és a te fijaid

visszajnek az tartományokba.

18. Hallván hallottam, liogj mikor Ef-

raim sirna ezt mondotta : Megvertél en-

gem, és megverettettem, mint a tulok,

melly ajármot nem szokta : térits * meg
engem, és megtérek ; mert te vagy az

m Uram Istenem ! * sir. 5, 21. hs. g, 1. 2.

19. Mert minekutánna * megtérítettél

engem, megbántam ; és minekutánna

megesmértem magamat, vertem az én

czombomat, megszégyenültem és elpi-

rultam, mert viseltem az én ifjúságom-

nak gyalázatját. * s móz. 30, 2. 3.

20. Avagy nem kedves fiam é nékem
az * Efraim ? Avagy nem kedvére, tar-

tott gyermek é ? Mindazáltal mióta szó-

lottam felle
,
még megemlékezvén

megemlékezem róla, azért az én bels
tagaim megindultak rajta, könyörül-

vén könyörülök rajta, azt mondja azÜr!
* vers 9. Hs. 11, 3. 4-
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21. Rendelj magadnak jegyeket, rakj

köveket öszve jelül, vigyázz az ösvényre,

az útra, mellyen jártál : jöjj vissza Izrá-

elnek leánya, jöjj vissza e te városidba!

22. Meddig bujdosol, óh szófogadatlan

leány ? Mert az Úr új dolgot * cseleke-

szik e földön : Az asszony f körülveszi

a férjüat. * ésa. i, u. t Luk. i, 31.

23. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene : Még e szót mondják

a Júdának földében, és az városiban,

mikor visszahozom ket a rabságból

:

Megáldjon téged az Úr, óh igazságnak

háza, óh szent hegy !

24. És lakoznak Jdában, és minden
városiban a szántóemberek, és a barom-
tartó emberek egyetemben.

25. Mert megöntözöm a szomjú lelket,

és minden szomorú lelket bétöltök.

26. Erre vigyázok és nézek az én édes

álmomban is.

27. Imé eljnek a napok, azt mondja
az Úr, és bévetem az Izráel házát, és a

Júda házát embernek magvával és ba-

romnak magvával.

28. És lészen, hogy miképen szorgal-

matos voltam, hogy ket kigyomláljam,

és elrontsam, és megtörjem, és elveszes-

sem, és ostorozzam : azonképen vigyázok

arra, hogy ket megépítsem, és béplán-

táljam, azt mondja az Úr

!

29. Az napokban * többé nem mond-
ják: Az atyák ették meg az egrest, és

a fiaknak fogok vásott meg helé.

* Ezék. 18, 2-4.

30. St inkább kiki a maga gonoszsá-

gáért hal meg; minden embernek, ki

megeszi az egrest, tulajdon foga vásik

meg helé.

31. Imé eljnek a napok, azt mondja
az Úr , és új * szövetséget szerzek az

Izráel házával, és a Júda házával

:

* Zsid. 8, 8-11.

32. Nem a szövetség szerint, mellyet

vetettem az attyaikkal az napon,

mellyen nékik kezeket fogtam, hogy
kihoznám ket * Égyiptomnak földébl

;

mert k megrontották f az én szövet-

ségemet, noha én férjek maradtam
volna a szövetségben^ azt mondja az Úr.

* 2 Móz. 19, 1—8. t 2 Móz. 32, 7. 8.

33. Hanem ez a szövetség, mellyet

vetek az Izráel házával, e napok után,

azt mondja az r : Adom az én törvé-

nyemet beléjek, és az ö szivekbe irom
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bé azt, és lészek nékik * Istenek, és k
nékem lésznek népeim. * rész 30, 22.

34. Többé senki nem tanitja az fele-

barátját, és senki nem az attyafiát,

mondván: Esmérjétek meg az Urat;

mert k mindnyájan * megesmérnek en-

gem kicsinytl fogva nagyig, azt mondja
az Úr : mert megkegyelmezek f az ál-

nokságoknak, és az bnökrl többé

meg nem emlékezem. * Ésa. 54, 13. ján.6,45.

t rész 33, 8. Mik. 7, 18. Csel. 10. 43.

35. Ezt mondja az Úr, ki a napot adta

a nappalnak világosságúl ; a holdnak

járásit, és a csillagokat adta világossá-

gúl az éjszakának , ki elszakasztja * a

tengert, és annak habjai zúgnak ; Sere-

geknek Ura az neve ! * Ésa. 51, 15.

36. Ha felbomolhatnak e * rendelések

az én orczám eltt, azt mondja az Úr

:

Az Izráelnek is magva elfogyatkozhatik,

hogy soha én elttem nép ne legyen.
* Ésa. 54, 9. 10.

37. Ezt mondja az Úr : Ha oda fel az

egeket megmérhetik, és itt alatt végére

mehetnek a föld fundamentominak : én

is megutálom Izráelnek minden magvát
mind azokért, mellyeket cselekedtek, azt

mondja az Úr

!

38. Imé a napok eljnek, azt mondja
az Úr: és építtetik város az Úrnak, a

Hanániel tornyától fogva, mind a sze-

geletnek kapujáig.

39. És killyebb megyén még a mér-
kötél a kapunál mint a Garéb hegyéig,

és megkerüli Góhatát.

40. És a holttestnek * egész völgye,

és a hamunak helye^ és mind az egész

mez a Kedron patakáig, mind a lovak

kapujának szegeletéig, melly napkeletre

vagyon, az Úrnak szenteltetik, ki nem
gyomláltatik, sem el nem töretik soha

többé. * rész 7, 32.

32. RÉSZ.

Jerémiás Isten hagyásábdl mezt vészen.

Ez a szó, mellyet szóla az Úr Jeremi-

ásnak, Sédékiásnak a Júda Királyának

tizedik esztendejében : Ez a Nabukodo-
nozornak tizennyolczadik esztendeje.

2. És akkor a Babilóniai Királynak

serege megszállotta valaJérusálemet, és

Jerémiás Próféta a tömlcznek pitvará-

ban bérekesztetett vala, melly a Júda
Királyának házában vala:

3. Mert Sédékiás a Júda Királya re-
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késztette vala bé tet, mondván : Miért

prófétálsz te, ezt mondván : Ezt mondja
az Úr ; Imé én e várost adom a Babi-

lóniai Királynak kezébe, és megveszi

azt?
^

4. És Sédékiás a Júda Királya meg
nem menekedik a Káldeusok kezébl,
hanem adván adom a Babilóniai Király

kezébe, * és ennek szája szól amannak
szájával, és ennek szemei látják aman-
nak szemeit. * rész 34, 3. 2 Kir. 25, 6. 7.

5. És Babilóniába viszi Sédékiást, és

ott lészen mind addig, mig meg nem
látogatom tet, azt mondja az Úr : mi-

velhogy hadakoztok a Káldeusok ellen,

nem jól lészen dolgotok.

6. És monda Jerémiás : Szólott az Úr
nékem, ezt mondván

:

7. Imé Hanaméel, Sallumnak a te öreg-

bik bátyádnak íija hozzád megyén, mond-
ván : Vedd meg magadnak az én me-
zmet, melly Anatótban vagyon : mert

te reád néz vér szerint, hogy megvegyed.

8. Eljve azért hozzám Hanaméel az

én öregbik bátyámnak íija, az Úr be-

széde szerint a tömlöcz pitvarához, és

monda nékem : Kérlek, vedd meg az én

mezmet, melly Anatótban * a Benjámin

földében vagyon : mert te volnál örökös

benne, és te reád néz törvény szerint is,

hogy megvegyed : Akkor vevém eszem-

be, hogy az Úr szava volna. * rész i, i.

9. Azért megvevém Hanaméeltl az én

öregbik bátyámnak fijától a mezt, melly

vala Anatótban, megadám azért néki a

pénzt, tizenhét ezüst Siklusokat.

10. És béirám levélbe, és bépecsétlém

és tanúbizonyságot is téteték felle, mi-

nekutánna a pénzt megfizettem volna.

11. Kezembe vevém ezekután a meg-
vétel fell való levelet, melly meg vala

pecsételtetve, a parancsolatnak és a

törvénynek szokása szerint^ és a Feje-

delem közönséges levelét is.

12. És e vétel fell való levelet adám
Báruknak a Néria fijának, ki Mahásiás

fija vala, Hanaméelnek, az én öregbik

bátyám fijának szemei eltt, és a bi-

zonyságok szemeik elÖtt, kik bé valáuak

Írattatva e vétel fell való levélben,

minden Zsidóknak szemeik eltt , kik

íílnek vala a tömlöcznek pitvarában.

13. És parancsolék Báruknak azoknak

szemeik eltt, mondván :

14. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene : Vedd fel e leveleket,

e vételnek levelét, mind a bépecsételte-

tett mind a közönséges levelet , és

tedd azokat sárból csinált edénybe, hogy
sok ideig megálljanak

;

15. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura,
az Izráelnek Istene : Még házakat vesz-

nek és mezket és szlket e földön.

16. És könyörgék az Úrnak, mineku-
tánna adám a vétel fell való levelet

Báruknak a Néria fijának, mondván :

17. Ah, ah, Uram Isten ! Imé te terem-

tetted a mennyet és a földet, a te nagy
hatalmaddal, és a te kiterjesztett ka-

roddal : és semmi nincs tled elrejtetve

!

18. Ki irgalmasságot * cselekeszel eze-

riglen, és az atyáknak álnokságokat az

fijaiknak kebelekbe kiöntöd utánnok:

te vagy a nagy Isten, hatalmas, kinek

neve Seregeknek Ura ! *2móz. 34,7.

19. Nagy * tanácsú és nagy cseleke-

det : mert a te szemeid nyitva vágynak

az emberek fijainak minden f útaikra,

hogy kinek-kinek megfizess az útai

szerint"', és az cselekedeteinek gyü-
mölcse szerint. * Ésa. 28, 29. t jób 34, 21.

20. A ki jeleket és csudákat tettél

Egyiptomnak földében, mind e napig-

lan, és Izráelben, és az emberekben, és

szerzettél magadnak nevet, a mint e

mai napon vagyon,

21. És kihoztad a te népedet az Izrá-

elt Égyiptomnak *. földébl jelekkel és

csudákkal, és hatalmas kézzel, és ki-

nyújtott karral, és nagy rettegésben.
* 2 Sám. 7, 23.

22. És adtad nékik e földet, melly fe-

ll megesküdtél az attyaiknak, hogy

adnál nékik téjj el és mézzel folyó földet.

23. És bémentek, és örökségül magok-
nak vették azt : mindazáltal nem enged-

tek a te szódnak és a te törvényedben

nem jártak, a mellyeket nékik paran-

csoltál, hogy megcselekednének ; mind
azokat nem cselekedték. Annakokáért

mind e gonoszt rájok borítottad.

24. Imé kosokkal jöttek e városnak

megvételére, és e város adatik a Kál-

deusoknak kezekbe, kik tet ostromolják

fegyverrel, éhséggel és döghalállal. És

valamit szólottál * bételjesedett, és imé

te látod !
* 5 Móz. 28, 25-29. 49—58.

25. Te pedig mondottad. Uram Isten

nékem
;
Végy magadnak mezt pén-

zen, és tanúbizonyságid legyenek felle,
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és mindazáltal imé ci város a Káldeu-

soknak kezekbe adatik !
* vers ?,

26. És szóla az ür Jerémiásnak,

mondván ;

27. Imé én Ura Istene vagyok minden

testnek, * valyon eltitkoltatliatik é va-

lami én tlem ? * 4 lUí. 26, 22.

28. Azért ezt mondja az r: Imé én

adom e várost a Káldeusok kezébe, és

Nabukodonozornak a Babilóniai Király-

nak kezébe, hogy megvegye azt;

29. És bémennek a Káldeusok, a kik

ostromolják e várost, és e várost meg-
gyújtják tzzel, és megégetik azt, és a

házakat, mellyeknek tetejeken * füstöt

csináltak a Baálnak, és áldozatokat tet-

tek az idegen isteneknek, hogy engem
haragra ingerlenének ;

* 2 Kk. 23, 12.

30. Mert bizonyára az Izráel fijai, és

a Júda fijai ifjúságoktól fogva csak go-

noszt cselekedtek az én szemeim eltt

;

és az Izráelnek fijai bizonyára haragra

gerjesztettek engem az kezeiknek cse-

lekedetivei ; azt mondja az Ür

!

31. És haragomnak s búsulásomnak

gerjesztje volt e város az idtl fogva,

mellyben építették azt, mind ez ideig,

hogy eltörleném azt az én szinem ell.

32. Az Izráel fijainak és a Júda fijai-

nak minden gonoszságokért
,

mellyet

cselekedtek, hogy engem felháborítaná-

nak, magok, az Királyaik, az Fe-

jedelmeik, az Papjaik, és az Prófé-

táik, és a Júdának vitézei, és Jérusálem-

nek polgárai.

33. És én hozzám háttal * fordultak és

nem arczal, és mikor ket tanitanám

reggel felkelvén és tanítván ; nem hal-

lák, t hogy bévennék a tanítást.

* rész 2, 27. f 2 Krón. 36, 15. 16.

34. És az utálatosságaikat helyhez-

tették a házban, melly neveztetett az

én nevemrl, hogy megfertéztetnék azt.

* 2 Kir. 21, 7.

35. És emeltek a Baálnak magas ol-

farokat, mellyek vágynak a Hinnom
fijának völgyében, * hogy áldoznák az

fijaikat és leányaikat a Móloknak, mely-

lyet nékik nem parancsoltam, sem meg
nem gondoltam, hogy ez utálatosságot

cselekednék, hogy a Júdát vétkeztetnék.
* 2 Kir. 23, 10. f Z^olt. 106, 37. 38.

36. És azért most ezt mondja az Izrá-

elnek Ura Istene e városnak a melly
fell ti mondjátok : Adatott a Babilóniai

Király kezébe fegyver miatt
,

éhség

miatt, és döghalál miatt

;

37. Imé én öszvegyüjtöm ket minden

földekrl, a mellyekre kivetettem ket
haragomban , és felgerjedésemben , és

nagy boszonkodásban : és visszahozom

ket e helyre, és lakni hagyom ket
nagy bátorságban

38. És nékem népeim * lésznek, és én

nékik Istenek lészek. * rész 24, 7.

39. És adok nékik * egy szivet, és egy

útat, hogy mindenkor engem féljenek,

hogy jól legyen dolgok nékik, és az

fijaiknak utánnok. * Ezek. 11, 19. 18, 31. 32.

40. És öj'ökkévaló frigyet vetek ve-

lek, tudniillik hogy el nem távozom

tlök, és az vélek való jótéteménytl,

és az szivekbe adom az én félelmemet,

hogy el ne távozzanak én tlem.
41. És bennek* örvendezek, jót cse-

lekedvén vélek, és megplántálván f ket
e földben nagy ersen teljes szivemmel

és teljes lelkemmel
;

*5Móz. 28, 63. tÁmós9,15.

42. Mert ezt mondja az r ; A miké-

pen hoztam e népre mind e nagy há-

borúságot : azonképen én hozok reá-

jok minden jót, mellyet én felölök

mondok.
43. És örökségül biratik a mez e föl-

dön, melly fell ti ezt mondjátok : El-

hagyatott ez mind embertl, mind ba-

romtól , és adatott a Káldeusoknak

kezekbe

!

44. Mezket pénzen vesznek, béirván

a levélbe, és bépecsételvén, és tanúbi-

zonyságot tétetvén felle a Benjámin

földében, és Jérusálem kerületiben és

Júdának városiban, és a hegyen való

városokban, és a mezn való városok-

ban, és a délfell való városokban:

mert visszahozom ket a* rabságból, azt

mondja az ür. * rész 29, 10. imós 9, 14. 15.

38. KÉSZ.

Szabadulás a rabságból.

És másodszor szóla az Úr Jerémiásnak
mikor még fogva vala * a tömlöcz
pitvarában, mondván : * rész 32, 2. 3.

2. Ezt mondja az r, a ki csinálta Jé-

rusálemet, az r a ki formálta azt, hogy
megersítené azt, r az neve

:

3. Kiálts én hozzám, és megfelelek
néked, és nagy dolgokat mondok néked,
és elrej tetteket, mellyeket nem tudsz

;
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4 . Mert ezt mondja az Úr, az Izráelnek

Istene e városnak házai fell, és a Júda
Királyinak házaik fell

;
mellyek elron-

tattak kosokkal és fegyverrel.

5. Mivelhogy az b lakosai elmentek,

hogy vívnának a Káldeusokkal, és hogy
bétöltenék a házdik^t az embereknek
holttestekkel, kiket az én haragomban
és bosszúállásomban megöltem, és mi-

velhogy elrejtettem az én orczámat e

várostól az sok gonoszságokért

:

6. Imé én gendot viselek JeVz^sá^emnek

egésségére és orvosságára, és * meggyó-
gyítom ket, és megmutatom nékik az

állandó békességnek sokságát. * rész so, n.

7. És meghozom Júdát ésizráelt a rab-

ságból, és felépítem ket mint annak-

eltte.

8. És megtisztítom * ket minden
álnokságokból, mellyekkel vétkeztek én

ellenem, és megkegyelmezek t minden

álnokságaiknak, mellyekkel vétkeztek

én ellenem, és mellyekkel gonoszul cse-

lekedtek ellenem.
* Ésa. 4, 3. t rész 31 , 34. Ezék. 37, 21—23.

9. Es lészen nékem híremre nevemre,

örömemre, * tisztességemre és dicsére-

temre e földnek minden nemzetséginél,

kik hallják minden én jótéteményimet,

mellyeket én vélek cselekeszem : és

félnek, és megrettennek minden jótéte-

ményért és minden békességért, mellyet

vélek cselekeszem ! ^
* rész 32, 4i.

10. Ezt mondja az Úr: Még jövend-
ben hallatik e helyen (melly fell ti ezt

mondjátok : Elhagyatott embertl és

baromtól,) a Júdának városiban, és Jé-

rusálemnek útczáiban, mellyek elpusz-

títtattak, és ember nélkül, és lakó nél-

kül, és oktalan állat nélkül vágynak.

11. Hallatik mondom örömnek szava,

és * vigasságnak szava
,
vlegénynek

szava , és menyasszonynak szava és

azoknak szavok, kik ezt mondják : Di-

csérjétek a Seregeknek Urát : mert jó az

Úr ; mert örökkévaló az kegyelme

:

Azoknak szavok^ kik áldozatot hoznak az

Ür házába : mert meghozom e föld né-

pét a rabságból, mint annakeltte, azt

mondja az Úr ! .* rész 7, 34. hós. 2, 11. 12.

12. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Még
e puszta helyen, melly emberektl s

oktalan állatoktól megfosztatott, és min-
den városiban pásztoroknak hajlékok

lészen, kik az juhokat letelepítik

:

[lAS 33.

13. A hegyen való városokban, a me-
zn való városokban, és a dél fell való

városokban, és a Benjámin földében, és

Jérusálem kerületiben, és Júda városi-

ban, még a juhok általmennek a szám-

lálónak * keze által, azt mondja az Ür

!

* 3MÓZ.27, 32.

14. Imé eljnek a napok, azt mondja
az Úr, és megersítem az én jó beszé-

demet, mellyet szóltam az Izráel házá-

nak és a Júda házának.

15. Az napokban és az idben meg-
gyümölcsöztetem Dávidnak az * igaz-

ságnak Magvát, és Ítéletet tészen, és

igazságot e földön.

16. Az napokban megszabadul a Júda

és Jérusálem bátorságban lakozik, és ez

az 6 neve, mellyel hivattatik : Az ür
mi igazságunk ! * rész 23, 5. zak. 3, s.

17. Mert ezt mondja az Úr: nem vá-

gattatik ki Dávidnak a férjfiú, ki üljön

az Izráel házának székiben

:

18. És a Lévita Papoknak is ki nem
vágattatik a férjfiú én ellem, a ki ég-
áldozatot áldozzon, és eledeli áldozatot

égessen, és egyéh áldozatot tégyen min-

denkor.

19. És szóla azúr Jerémiásnak, mond-
ván :

20. Ezt mondja az Úr : Ha felbonthat-

játok az én szövetségimet, melly va-

gyon a nappal, és az én szövetsége-

met, melly vagyon 2JL éjszakával ; úgy
hogy se nap, se éjszaka ne legyen az

idejében

:

21. Az én szolgámmal Dáviddal való

frigyem is * felbomol, úgy hogy ne le-

gyen néki fija, ki uralkodjék az széki-

ben és a Lévita Papokkal az én szolgá-

immal. *2Sám. 7, 12-15.

22. Mint az égnek * serege meg nem
számláltathatik, és a tengernek fövenye

meg nem mérettethetik ; úgy az én szol-

gámnak, Dávidnak magvát és a Lévi-

tákat, kik nékem szolgálnak megsoka-

sítom. * 1 Móz. 15,5.

23. És szóla az Úr Jerémiásnak,

mondván :

24. Nem hallottad é mit szóla e nép ?

mondván : A két nemzetséget, mellyet

az r választott vala, elvété, és az én

népemet megutálta
,
úgyhogy többé az

Ítéletek szerint ne legyen nemzetség.

25. Ezt mondja az Úr : Ha szövetségem
I nem lészen a nappal, és az éjszakával
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és ha az égnek és a földnek törvén3'eket

el nem rendeltem :

2ö. Jákobnak is, és az én szolgámnak

Dávidnak magvát elvetem, úgyhogy az

magvából^ senkit fel ne vegyek, ki

uralkodjék Ábrahámnak , Izsáknak és

Jákobnak magván ; mert visszahozom

ket a rabságból, és megkegyelmezek
nékik.

34. RÉSZ.

Sédékiás ellen , és szolgáikat elbocsátó Zsidóknak ha-

misságok ellen jövendöl

Ez a beszéd, mellyet szólott az tír Je-

remiásnak (mikor * Nabukodonozor a

Babilóniai Király és minden ö serege,

és a föld minden országai, mellyek az ö

hatalmas kezei alatt valdnak, és min-

den népek vivnák Jérusálemet, és min-

den ö városit,) mondván : * 2 Kir. 25, 1.

2. Ezt mondja az Úr, az Izráelnek Is-

tene : Menj el, és mond meg Sédékiás-

nak a Júda Királyának, azt mondom^
hogy mond meg néki : Ezt mondja az

Úr : Imé én adom e várost a Babilóniai

Királynak kezébe , és azt felgyújtja

tzzel

;

3. És te az ö kezébl el nem szaladsz,

hanem minden bizonnyal * megfognak
és kezébe adnak, és a te szemeid meg-
látják a Babilóniai Királynak szemeit,

és az szája a te száddal szól, és Ba-
bilóniába bémegy : * rész 32, 4. 39, 4. 5.

4. Mindazáltal halld meg az Úrnak sza-

vát Sédékiás , Júdának Királya , ezt

mondja az Úr te felled : Fegyver miatt

meg nem halsz
;

5. Békességben halsz meg, és a te

atyáidnak az elébbi Királyoknak teme-

thelyeknek megfüstölése * szerint, kik

te eltted voltak füstölik meg jóillattal

a te temethelyedet , és igy siratnak té-

gedet : Jaj, üram ! Mert én szóltam e

szót, azt mondja az Úr! *2Krön.i6, 14.

6. És megmondá Jerémiás Próféta Sé-

dékiásnak a Júda Királyának mind e

szókat Jérusálemben.

7. A Babilóniai Királynak pedig serege

vivja vala Jérusálemet, és Júdának min-
den városit, mellyek megmaradtak vala,

tudniillik * Lákist és f Azekát : mert a

Júda városai közzül csak ezek maradtak
vala hátra a megvételtl, mellyek ers
városok valának. *2Krón,37,8. fjós. 10, 10.

8. Ez a beszéd, mellyet szóla az Úr
Jerémiásnak

, minekutánna Sédékiás

783

Király frigyet vete az egész Jérusálem-

beli néppel, és szabadságot * kiáltata

köztök :

9. Hogy kiki szabadon bocsátaná szol-

gáját, és kiki szolgálóleányát. Zsidó férj-

fiat és Zsidó leányt, hogy senki ne szol-

gáltatna vélek, tudniillik Zsidó attya-

fiáva]. *2Móz.21, 2,

10. És meghallák mindnyájan a Feje-

delmek, és az egész község, kik e szö-

vetséget szerzették vala
,

hogy kiki

mind elbocsátaná az szolgáját, és kiki

szolgálóleányát szabadon, hogy senki

azokkal ne szolgáltatna többé, azt mon-
dom, hogy meghallák és elbocsáták.

11. Annakutánna pedig tanácsokat el-

változtaták, és visszahozák a szolgákat

és szolgálóleányokat, kiket szabadság-

ban elbocsátottak vala, és ket szolgák-

ká és szolgálóleányokká tevék.

12. És ln az Úrnak szava Jerémiás-

hoz az Úrtól, mondván !

13. Ezt mondja az Izráelnek Ura Is-

tene : Én vetettem frigyet a ti atyáitok-

kal, az napon, mellyen kihoztam ket
Égyiptom földébl, a szolgálatnak há-

zából mondván

:

14. Mikor a hét esztendk * bételje-

sednek, kiki mind elbocsássa az Zsidó

attyafiát, ki néked adatott vala minek-

utánna hat esztendeig szolgált téged^

szabadon bocsássad el tled tet: De
nem hallgatának a ti atyáitok engemet,

és az fülöket le nem függeszték.
* 2MÓZ. 21, 2.

15. És ti ma megtértetek vala, és iga-

zat cselekedtetek vala én elttem, hogy

kiki mind az attyafiának szabadságot

kiáltata, és én elttem frigyet vetette-

tek vala a házban, melly az én nevem-
rl neveztetett.

16. De hátratértetek, és megrútitottá-

tok az én nevemet, és kiki mind az

szolgáját visszahozta és kiki az szol-

gálóleányát, kiket az akaratjok szerint

szabadosokká tettetek vala, és igába ve-

tettétek ket, hogy néktek szolgáitok és

szolgálóleányitok lennének.

17. Azért ezt mondja az Úr: Ti nem
engedtetek nékem, hogy kiki mind az

attyafiának szabadságot kiáltana , és

kiki az felebarátjának : Imé én hirde-

tek néktek szabadságot, azt mondja az

Úr, a fegyverre, a döghalálra, és az éh-
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ségie és adlak titeket e föld * minden
országinak felindulásra. * 5 móz. 28, 64.

18. És adom a férjfiakat, kik megszeg-

ték az én frigyemet, azaz, a kik nem
ersítették az én frigyemnek igéit, mely-

lyet vetettek vala én elttem tulokkal,

mellyet ketté vágának, és általmenének

annak részei között

:

19. Júdának Fejedelmit és Jérusálem-

nek Fejedelmit, Hopmesterit és a Pa-
pokat, és a földnek mindan népét, kik

általmentek a tuloknak részei között.

20. Azt mondom, hogy adom ket az

ellenségeiknek kezekbe, és az lelkek-

nek keresinek kezekbe ; és az ö holt-

testek az * égi madaraknak és a föld

vadainak étkek lészen. * rész ?, 33. le, 4.

21. Sédékiást is a Júda Királyát, és

az Fejedelmit adom * az ö ellensége-

iknek kezekbe, és az ö lelkek keresinek

kezekbe, és a Babilóniai Király seregé-

nek kezébe ; Jóllehet elmentek f ti t-
letek ;

* rész 39, 6. t rész 37, 5.

22. Imé én parancsolok, azt mondja az

r, és visszahozom ket e városra, és

vivják azt, és megveszik, és * tzzel fel-

gyújtják, és elpusztítom a Júdának vá-

rosit, úgyannyira , hogy senki bennek
nem lakik ! * 2 kú-. 25, 9. 10.

35. RÉSZ.

A Rékábiták példájával fecldetnek a Zsidók.

Ez a beszéd, mellyet szóla az Úr Jeré-

miásnak, Joákimnak * a Jóslás, Júda
Királya fijának idejében, mondván :

*2Kir. 23, 34.

2. Menj el a * Kékábitáknak házok-

hoz, és szólj vélek, és vidd bé ket az

Úrnak házába, a kamaráknak egyikébe,

és adj nékik bort inni. *2Kir. 10, 15.

3. És mellém vevém Jaazániát, Jeré-

miásnak fiját, ki Habasániának fija vala,

és az rokonságit, és minden fijait,

és a Eékábitáknak minden házoknépét.

4. Es bévivém ket az Úrnak házába,

a Hanán fijainak kamarájokba, ki Igda-

liásnak, az Isten emberének fija vala,

melly a Fejedelmek kamarája mellett

vala, melly Mahásiásnak, Sallum fijá-

nak kamaráján felül vala, ki az Isten

háza ajtajának rizje vala.

5. Azért a Eékábiták házoknépének

fijainak eleikbe tevék borral teljes csé-

széket és poharakat, és mondék nékik

;

Igyatok bort

!

6. És felelének : Nem iszunk bort, mert

Jónadáb, ^ Rékábnak fija, a mi atyánk

parancsolta nékünk, mondván : Ne igya-

tok bort ti soha, se a ti fijaitok !

*2Kir. 10, 15.

7. Se házat ne csináljatok, se vetést ne

vessetek, se szllt ne ültessetek, se ne

tartsatok ; hanem sátorokban lakjatok

teljes éltetekben, hogy sok ideig éljetek

e földnek szinén,mellyben ti jövevények

vagytok.

8. Azért engedtünk Jónadábnak a Ré-
káb fijának, a mi atyánk szavának min-

denekben, mellyeket nékünk parancsolt,

hogy teljes életünkben bort ne innánk

mi, a mi feleségink, a mi fijaink és a

mi leányink.

9. Se házakat ne építenénk, hogy ben-

nek laknánk, se szllnk, se meznk, se

vetésünk ne lenne nékünk
;

10. Hanem lakoznánk sátorokban: és

engedtünk, és a szerint cselekedtünk,

valamint nékünk Jónadáb a mi atyánk

megparancsolta vala.

11. Ln pedig mikor feljne Nabuko-

donozor a Babilóniai Király a földre,

akkor ezt mondánk : Jertek el, menjünk

Jérusálembe a Káldeabeli sereg eltt,

és a Siriabeli sereg elÖtt, és lakoztunk

Jérusálemben.

12. És szóla az Úr Jerémiásnak mond-

ván :

13. így szól a Seregeknek Ura, az Iz-

ráel Istene : Menj el, mond meg a Júda

férjfiainak és Jérusálem lakóinak : Nem
veszitek é fel az' intést, hogy engedné-

tek az én beszédimnek ? azt mondja az

Úr!

14. Ersek Jónadábnak a Rékáb fijá-

nak beszédei, mellyeket parancsolt az

fijainak, hogy bort ne innának, és mind

ez ideig sem ittak hort : mert engedtek

az attyoknak parancsolatjának : Én
pedig szóltam néktek reggel * felkelvén,

és szólván ; de nem engedtetek nékem
*rész 11, 7

15. És küldtem hozzátok minden é

szolgáimat a Prófétákat : reggel felkel-

vén és küldvén, mondván: Kérlek, kiki

mind* térjen meg az gonosz útáról,és

cselekedjetek jól, és az idegen istenek

után ne járjatok hogy nékik szolgálja-

tok ; és lakoztok a földön, mellyet ad-

tam néktek és a ti atyáitoknak, de a ti
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fületeket le nem hajtátok, és nem enge-

detek nékem. * rész 25, 5.

16. Mivelhogy ersen tartják a Rékáb
íijának, a Jónadáb fijai az attyoknak

parancsolatját, mellyet parancsolt vala

nékik, e nép pedig nem engede né-

kem
;

17. Azért ezt mondja a Seregeknek

Ura Istene, az Izráelnek Istene ; Imé én

hozok Júdára és Jériisálemnek minden

lakóira, minden gonoszt, * mellyrl szól-

tam nékik ! azért, mei t szóltam nékik,

de nem fogadták, kiáltottam nékik, de

nem feleltek. * rész 15, 2. e.

118. ARékábiták házának pedig monda
Jerémiás : Ezt mondja a Seregeknek

Ura, az Izráelnek Istene
;
Mivelhogy en-

gedtetek Jónadábnak, a ti atyátok pa-

rancsolatjának, és megriztétek minden

parancsolatit, és úgy cselekedtetek,

valamint meghagyta volt néktek

;

19. Azért ezt mondja a Seregeknek

Ura, az Izráelnek Istene : Nem fogyat-

kozik elJónadábnak aRékáb íijának ma-
radéka, ki elttem állana mindenkor !

36. EÉSZ.

Joakim megtigeti a Jerémiás könyvét.

És * Joákimnak a Jósiás, Júda Kirá-

lya fijának negyedik esztendejében szóla

az Úr Jerémiásnak, mondván :

* 2 Kir. 23, 34.

2. Vedd kezedbe a könyvet, és ird belé

a szókat, valamellyeket én szóltam né-

ked az Izráel ellen és a Jmda ellen, és

minden nemzetségek ellen, a naptól

fogva, mellyen szóltam néked, a Jósiás

idejétl* fogva, mind e napig. * rész 1, 2.

3. Ha meghallaná a Júdának háza

mind azokat a gonoszokat, mellyeket

gondolok, hogy vélek cselekedjem, hogy
kiki mind az gonosz útáról megtérjen,

és l^egyelmes legyek az álnokságok-

nak és bnöknek.
4. Es hivá Jerémiás Bárukot a Néria

fiját, és megirá Báruk a Jerémiás szá-

jából a könyvbe mind a szókat, mely-
lyeket az r szólott vala néki.

5. Es parancsok Jerémiás Báruknak,
mondván : Én fogoly vagyok^ nem me-
hetek bé az Úrnak házába :

6. Azért te menj bé, és a könyvbl,
mellyet az én számból irtál, olvasd el

az Úrnak szavát a községnek hallattára,

az Úrnak házában, böjtnek napján : és '

az egész Júdának hallattára, kik felgyl-
nek az városokból, olvasd el nékik.^

7. Ha valahogy k könyörögnek az Úr-
nak, és kiki mind megtér az gonosz

útáról: mert nagy az Úrnak haragja, és

nagy az ^6 felháborodása, mellyrl szó-

lott az Úr e nép ellen

!

8. Cselekedék pedig Báruk a Néria fija

mind a szerint, a mind néki Jerémiás

Próféta megparancsolta vala, elolvas-

ván a könyvbl az Úrnak szavát, az

Úrnak házában.

9. És ln Joákimnak, a Jósiás, a Jú-

da Királya íijának ötödik esztendejében,

kilenczedik hónapban, böjtöt hirdeté-

nek az r eltt az egész községnek, kik

t?a?cmaA; Jérusálemben, és az egész köz-

ségnek, kik Júda városiból feljnek vala

Jérusálembe.

10. És elolvasá Báruk a könyvbl Je-

rémiásnak beszédit az r házában, Ga-
máriának az Írástudó Sáfán íijának ka-

marájában, a fels pitvarban, az Úr
háza új * kapujának ajtajában, az egész

községnek hallattára. * rész 26. 10.

11. És hallá Mikeás Gamáriának fija,

melly Gamária^ Sáfán fija vala^ az Úr-
nak minden beszédit a könyvbl.
12. És leméne a Királynak házába a

Kanczelláriusnak kamarájába ; és imé
ott ülnek vala mind a Fejedelmek, tud-

niillik Elisáma, ki Írástudó vala, és

Dalajás, Sémájának fija, és Elnátán, Ak-
bórnak fija, és Gamária, Sáfánnak fija,

és Sédékiás, Hanániásnak fija, és mind
a több Fejedelmek.

13. És megbeszéllé nékik Mikeás mind
a szókat

,
mellyeket hallott vala a

könyvbl, hogy olvasná Báruk a köz-

ség hallattára.

14. Azért elküldék mind a Fejedelmek

Bárukhoz, Jéhudit, ki Natániának fija

vala, ki Selémiának fija vala, ki Kúsi-

nak fija vala, mondván : A könyvet,

mellybl olvastál a községnek hallat-

tára, vedd kezedbe és jövel : És kezébe

vevé Báruk a Néria fija a könyvet és

elméne hozzájok.

15. És mondának néki : Ülj le most,

és olvasd el a könyvet a mi fülünk hal-

lattára is; és elolvasá Báruk fülök hal-

lattára.

16. És ln mikor hallanák mind a szó-

kat, kiki az felebarátjára tekinte, és

megfélemlének, és mondának Báruk_
50
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nak : Bizony megmondjuk mind e szó-

kat a Királynak

!

17. Mondának pedig Báruknak : Ké-
rünk mond meg nékünk, mimódon irtad

mind e szókat az szájából.

18. És monda nékik Báruk : Szájával

mondotta nékem mind e szókat, és én

téntával béirtam e könyvbe.

19. És mondának a Fejedelmek Báruk-

nak: Menj el, rejtezzél el te és Jerémiás,

és senki ne tudja, hol vagytok

!

20. És elmenének a Királyhoz a pit-

varba, (és a könyvet letevék az Írástudó

Elisámának kamarájában,) és megmon-
dák a^Király ballattára mind e szókat.

21. És elbocsátá a Király Jéhudit, bogy

kezébe venné a könyvet ; azért elbozá

azt az Írástudó Elisámának kamarájá-

ból, és elolvasá azt Jéhudi a Király bal-

lattára, és minden Fejedelmek hallat-

tára, kik a Király eltt állnak vala.

22. A Király pedig ül vala a téli ház-

ban a kilenczedik hónapban, és a tüz ég
vala eltte.

23. És ln mikor Jéhudi három vagy

négy levelet elolvasott volna benne, a

Deáknak késivel elmetélé azt, és a tzbe
hajitá, melly a tzhelyen vala^ mig az

egész könyv meg nem égne a tzben,

melly a tzhelyen vala.

24. Nem félének, sem ruhájokat nem
szaggaták meg a Király és mind az

szolgái, kik hallják vala mind e szókat.

25. St még Elnátán is és Dalája, és

Gamária kérék a Királyt, hogy a köny-

vet meg ne égetné ; de nem fogadá

szavokat

:

26. Hanem meghagy á a Király Jérák-

méelnek a Hammélek fiijának és Sérá-

jának, az Azriel lijának, és Selémiának,

az Abdéel íijának, hogy megfognák Bá-
ruk Deákot és Jerémiás Prófétát ; de az

Úr * elrejté ket. ^
* vers 19. részi, 19.

27. Szóla pedig az r Jerémiásnak,

minekutánna a Király megégette vala

a könyvet, és a beszédeket, mellyeket

Báruk a Jerémiás szájából irt vala,

mondván :

28. Térj vissza, végy magadnak más
könyvet, és ird belé mind az elébbi szó-

kat, mellyek valának az elébbi könyv-

ben, mellyet Joákim a Júda Királya

megégetett.

29. És Joákimnak a Júda Királyának

mond meg : Ezt mondja azr : Te éget-

ted meg a könyvet, mondván : Miért

Írtál illyen szókat e könyvben : Kétség
nélkül elj a Babilóniai Király, és el-

veszti e földet és elveszti belle az em-
bert és minden állatot ?

30. Azért ezt mondja az r Joákim
fell, a Júda Királya fell : Nem lészen

néki helyéhe való, ki a Dávid székiben

üljön, és az holtteste * elvettetik nap-

pal a hévre, és a dérre éjszaka.

31. És megbüntetem tet és az mag-
vát, és az szolgáit az álnokságokért;

és hozom reájok, és a Jérusálembeli

polgárokra, és a Júdának férj fiaira mind
a gonoszt, mellyrl szólottam nékik, és

nem fogadták. * rész 22, 19.

32. Azért Jerémiás más könyvet vn
kezébe, és adá azt Báruknak az Írástudó

Néria fijának, és megirá abba a Jeré-

miás szájából mind e szókat, mellyek

valának a könyvben, "mellyet Joákim a

Júda Királya megégetett vala a tzben:
És anuakfelette több dolgokat irának

belé, hasonlókat az eUbbiQWiQi.

37. RÉSZ.

Jerémiás a tömlöczbe : onnét annak pitvarába vitetik.

Uralkodott pedig Sédékiás * Király, Jó- i

siásnak fija, Kónia helyett, ki Joákim- \

nak fija vala , kit Nabukodonozor a

Babilóniai Király Júdának földében Ki-

rállyá tett vala. * 2 Kir. 24, 17.

2. De nem hallgatá sem ,^ sem az

szolgái, sem a föld népe az Úrnak sza-

vát, mellyet szólott vala Jerémiás Pró-

féta által.

3. És elkldé Sédékiás Király Júkált

Selémiának fiját, és Sofóniást, Mahásiás

Papnak fij át, Jerémiás Prófétához, mond-
ván : Kérlek, könyörögj mi érettünk a

mi Urunknak Istenünknek

!

4. Jerémiás pedig bé és kimegyen va-

la a község között : mert még a tpm-
löczbe bé nem vetették vala tet.

5. A Fáraó serege pedig kijött vala

Égyiptomból, és a Káldeusok, kik meg-
szállották vala Jérusálemet, meghallot-

ták vala e hirt felölök, és azonnal el-

hagyták * Jérusálemet. * lesz 34, 21.

6. És szóla az ür Jerémiás Prófétának,

mondván

:

7. Ezt mondja az Izráelnek Ura Istene:

Ezt mondjátok a Júda Királyának, a ki

elküldött titeket én hozzám, hogy meg-
kérdenétek engemet : Imé a Fáraó se-
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rege, a ki kijött a ti segitségtekre,

visszamegyen * Egyiptom földébe.

* Sir. 4, 17.

8. És visszatérnek a Káldeusok és os-

tromolják e várost : és megveszik azt,

és megégetik tzzel !
^

9. Ezt mondja az r : Ne csaljátok

meg a ti lelketeket, mondván : Általán

fogva elmennek mi rólunk a Káldeusok

;

mert nem mennek el.

10. Mert ha a Káldeusoknak egész

seregét megveritek is, kik ostromlanak

titeket, és maradnák ö közzülök csak a

megsebesültek
;
mégis minden felkél az

sátorából, és megégetik tzzel e vá-

rost.

11. És ln, minekutánna a Káldeusok-

nak serege felméne Jérusálem alól a

Fáraó * serege miatt. * vers 5. Ezek. n, is.

12. Kiméne Jerémiás Jérusálembl,

hogy menne a Benjámin földébe, hogy
elvonná magát a községtol, mert a köz-

ség között vala,

13. Mikor pedig a Benjámin kapujá-

ban volna, és ott volna a Hadnagy, ki-

nek neve vala Jériás, Selémiásnak íija,

melly Selémiás Hanániásnak íija vala

;

megfogá Jerémiás Prófétát, és monda

:

A Káldeusokhoz szököl te.

14. És monda Jerémiás : Hamisat szó-

lasz : mert nem szököm a Káldeusok-

hoz : de nem hallá meg az 6 beszédét, és

megfogá Jériás Jerémiást, és vivé tet
a Fejedelmekhez.

15. És megharaguvának a Fejedelmek

Jerémiásra, és megvereték tet és veték

tet a fogházba az Írástudó Jónatán

házába : mert azt a házat rendelték va-

la fogháznak.

16. Mikor pedig Jerémiás bément
volna a tömlöczbe, és a helyre, hol a

foglyok valának, és Jerémiás ott sok

napig volt volna :

17. Yégre elbocsátá Sédékiás Király és

elhozatá tet, és megkérdezé tet a

Király a maga házánál titkon, és mon-
da : Azúrnak szava' é ez ? Akkor monda
Jerémiás : Az ! Annakfelette monda
néki: A Babilóniai Király kezébe adatol.

18. És monda Jerémiás Sédékiás Ki-

rálynak : Mit vétettem te ellened és a

te szolgáid ellen, és e község ellen, hogy
bévetettetek engem a fogházba ?

19. És hol vágynak a ti Prófétáitok,

kik prófétáltak néktek, mondván : Nem
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j el * a Babilóniai Király ti ellenetek,

és e föld ellen ? '* rész 28, 1-4.

20. Te azért most halld meg. Uram
Király, kérlek és hallgasd meg az én

könyörgésemet, ne küldj engem vissza

az Írástudó Jónatán házába, és ott ne

haljak meg

!

21. Parancsola azért Sédékiás Király,

és veték Jerémiást a tömlcznek * pit-

varába, és adának néki minden napon
egy-egy darab kenyeret a sütk utczá-

jából, mig elfogyna minden kenyér a

városban : És marada Jerémiás a töm-
l cz pitvarában. * rész 32, 2.

38. EÉSZ.

Jerémiás verembe vettetik, fogházba vitetik.

Hallá pedig Safátiás, Mattánnak íija, és

Gedáliás, Passúrnak íija, és Júkál a Se-

lémiás íija, és Passúr, a Melékiás íija,

a szókat, mellyeket szólott vala Jeré-

miás az egész községnek, mondván :

2. Ezt mondja az Úr : A ki megmarad
e városban, meghal fegyver miatt, éhség

miatt és döghalál miatt, a ki pedig ki-

megyen * a Káldeusokhoz, él és lészen

néki az élete nyereség helyett, és él.

* rész 21, 9.

3. Ezt mondja az Úr: Imé a Babiló-

niai Király seregének kezébe adatik e

város és megveszi azt.

4. És mondának a Fejedelmek a Ki-

rálynak : Kérünk, haljon meg ez ember

:

mert megerteleniti a vitézeknek keze-

ket, kik megmaradtak a városban, és az

egész községnek kezeit, hogy e féle szó-

kat szól nékik : mert ez ember nem a

községnek megmaradására igyekezik,

hanem veszedelmére.

5. És monda Sédékiás Király : Am a

ti kezetekben vagyon : mert a Király

semmit néktek meg nem tagadhat.

6. Azért elvivék Jerémiást, és veték

tet Melkiásnak a Hammélek íijának

vermébe, melly vala a tömlöcznek pit-

varában, és lebocsáták Jerémiást köte-

leken ; a veremben pedig nem viz vala,

hanem sár, és leesék Jerémiás a sárba.

7. Melly dolgot mikor hallott volna

Ebedmélek Szerecsen , ki Hopmester
vala, ( pedig vala a Király házában)

hogy Jerémiást a verembe vetették vol-

na : a Király pedig akkor a Benjámin
kapujában ül vala :

8. Kiméne azért Ebedmélek a Király

50--
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házából és szóla a Királynak, mond-
ván :

9. Uram Király, gonoszul cselekedtek

azok az emberek mindenekben, mellye-

ket Jeremiás Prófétával cselekedtek, a

kik tet a verembe vetették : mert meg-
hal ott éhei, mert ezután semmi kenyér
nem lészen e városban.

10. Azért parancsok a Király Ebed-
mélek Szerecsennek, mondván : Végy
kezedhez innét harmincz embert, és

vedd fel Jerémiás Prófétát a verembl,
minekeltte meghalna.

11. Vn azért Ebedmélek harmincz

embert kezéhez, és béméne a Király há-

zába^ a helyre, melly va^a a kincstartó

ház alatt, és hoza onnét régi megrotha-
dott és megszakadozott posztókat, és

alábocsátá azokat Jerémiásnak kötele-

ken a verembe.

12. És monda Ebedmélek Szerecsen

Jerémiásnak : Tedd e régi elrothadott és

megszakadozott posztókat hónod alá, a

kötelek alá: és Jerémiás azt cselekedé.

13. Kivonák azért Jerémiást köteleken,

és kihozák tet a verembl, és lakék

Jerémiás a tömlöcznek pitvarában.

14. Elkülde pedig Sédékiás Király, és

magához hozatá Jerémiás Prófétát a

harmadik ajtóig, melly vala az Úrnak
házában, és monda Király Jerémiás-

nak: Téged valamire kérdelek, semmi
tagadást benne ne tégy.

15. Monda pedig Jerémiás Sédékiás-

nak : Ha megmondom néked, avagy nem
megölvén megölsz é engemet? és ha

tanácsot adok, nem engedsz nékem.

16. És megesküvék Sédékiás Király

Jerémiásnak titkon , mondván : Él az

Úr, a ki teremtette nékünk * e lelket,

ha megöllek, és adlak azoknak az em-
bereknek kezekbe, kik keresik a te lel-

kedet. * 4 Móz. 16, 22.

17. Akkor monda Jerémiás Sédékiás-

nak. Ezt mondja a Seregeknek Ura Is-

tene, az Izráelnek Istene : Ha kimégy a

Babilóniai Király Fejedelmihez, él a te

lelked, és e város meg nem égettetik

tzzel, hanem élsz te, és a te házad

népe :

18. Ha pedig ki nem mégy a Babiló-

niai Királynak Fejedelmihez ; adatik e

város a Káldeusok kezekbe, megégetik

azt tzzel, te sem szaladsz el kezekbl.

19. Monda Sédékiás Király Jerémiás-

nak : Félek én a Zsidóktól, kik a Kál-
deusokhoz futottak, hogy engem kezekbe
adnak, és megcsúfolnak engemet

!

20. És monda Jerémiás : Nem adnak
;

kérlek halld meg az Úrnak szavát,

mellyet én néked mondok, és jól lészen
dolgod, és él a te lelked

:

21. Ha pedig te ki nem akarsz menni:
ez a szó, mellyet nékem megjelentett
az Ür

;

22. Imé minden asszonynépek, kik

megmaradtak vala a Júda Királyának
házában, kivitetnek a Babilóniai Király-

nak Fejedelmihez : és jóllehet azok meg-
mondják, hogy megcsaltak téged, és

ert vettek rajtad a te szolgáid, és azért

akadtak meg a te lábaid a sárban, és

visszafordultak :

23. Mindazáltal minden te feleségidet

és gyermekidet kiviszik a Káldeusok-
nak, te sem menekedel meg kezekbl,
hanem a Babilóniai Király kezével meg-
fogatol, és e várost megégeti tzzel.

24. Monda pedig Sédékiás Jerémiás-

nak: Senkinek ne mond e szókat, és

meg nem halsz !

25. Ha meghallják a Fejedelmek, hogy
beszéltem veled, és eljnek hozzád, és

ezt mondják néked : mondhatsza meg
nékünk, mit beszélél a Királynak, ne

tagadd meg tlünk, és meg nem ölünk

téged, és mit monda néked a Király ?

26. Ezt mond nékik : Könyörgék a Ki-

rál3^nak, hogy engem vissza ne vitetne

a Jónatán * házába, hogy ott meg ne

halnék. ' * rész 37, 15. 20.

27. Mindnyájan azért a Fejedelmek el-

menének Jerémiáshoz, és megkérdék
tet, és azonképen felele nékik, vala-

mint a Király megparancsolta vala : és

hallgatással elmenének tle : mert nem
hallották vala a beszédet.

28. És lakék Jerémiás a tömlöcznek

pitvarában mind a napig, mellyen meg-
vevék Jérusálemet, a hol vala, mikor

megvevék Jérusálemet.

39. RÉSZ.

Jerusalem megvétetik : Jerémiás megszabadul.

Sédékiásnak * a Júda Királyának kilen-

czedik esztendejében a tizedik hónap-

ban, eljve Nabukodonozor a Babilóniai

Király, és minden serege Jérusálembe

és megszállák azt. * rész 52, 4. 2Kir. 25,1.

2. Sédékiásnak tizenegyedik esztende-
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jébeii, a negyedik hónapban, kilenczedik

napján a hónapnak, ledtíle a város k-
fala.

3. És bémenének a Babilóniai Király-

nak minden Fejedelmei, és lelének a

közép kapuban, tudniillik, Nérgál, Sa-

rézer, Samegár; Nébó, Sársekim, Rab-

sáris, Rabmág, és minden több Fejedel-

mei a Babilóniai Királynak.

4. És ln, mikor látta volna ket Sé-

dékiás, a Júda Királya, és minden vi-

tézl férjfiak, * elíütamodának, és kime-

nének éjjel a városból a Király kertének

útán, az ajtón, melly vala a két kfal
között, és kiméne a pusztának útán.

* 2 Kir.25, 4-7.

5. És üzék ket a Káldeai seregek, és

megfogák Sédékiást, Jérikhónak pusz-

tájában, és elhozák tet, és vivék * Na-
bukodonozornak, a Babilóniai Királynak

Ribla városába, melly vagyon ^mki föl-

dében, és reá szentencziát monda.
* rész 32, 4. 34, 3.

6. És megölé a Babilóniai.Király Sé-

dékiásnak fijait Riblában szeme láttára,

és Júdának minden Nemeseit megölé a

Babilóniai Király.

7. A Sédékiás szemeit pedig * kitolatá,

és vasba vereté, hogy elvinné tet Ba-
bilóniába. * 1 Sám. 11, 2.

8. A Király házát pedig, és a község

házait felgyujták a Káldeusok tzzel,

és Jérusálemnek kfalait elronták.

9. A több községet pedig, melly a vá-

rosban megmaradt vala, és a kik elsza-

kadván hozzá futottak vala, és a több

községet, melly még meg vala, * elvivé

Nabuzáradán a vitézek Fhadnagya
Babilóniába. * sof. i, is.

10. És a községnek szegényit, kiknek

semmijek nem vala, meghagyá Nabuzá-
radán, a vitézek Fhadnagya, Júdának
földében, és ada nékik szlket és mez-
ket, azon a napon.

11. Megparancsolá pedig Nabukodo-
nozor a Babilóniai Király * Jerémiás

fell Nabuzáradánnak, a vitézek Had-
nagyának, ezt mondván : * rész 15, 11.

12. Vedd hozzád tet és viselj gondot

róla, és semmi gonoszt néki ne csele-

kedjél ; hanem a mit akar, * azt csele-

kedd vele. * rész 40,4. 5.

13. És elkülde Nabuzáradán a vitézek

Hadnagya^ és Nabusázban, Rabsáris és

Nérgál, Sarézer, Rabmág, és a Babiló-

niai Királynak több Hadnagyai

:

14. Elküdének, mondom, és elhozák

Jerémiást a töml cznek pitvarából, és

bizák tet Gedáliásra, Ahikámnak a Sá-

fári íijának fijára, hogy házba vinné tet,

és lakoznék a község között.

15. Az Úr pedig monda Jerémiásnak,

mikor még a tömlöcznek pitvarában

volna, mondván :

16. Menj el, és mond meg * Ebedmé-
lek Szerecsennek

,
igy szólván ; Ezt

mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek

Istene : Imé én bétöltöm az én beszéde-

met e város veszedelmére, és nem sza-

badulására, és az napon szemeid eltt

lésznek. * rész 38, 7-13.

17. És az napon megszabadítlak téged

azt mondja az r, és az embereknek ke-

zekbe nem adatol, a kiktl te félsz.

18. Hanem kétség nélkül megszaba-
dítlak téged, fegyver miatt el nem esel,

és a te lelked megszabadul : mert re-

ménységed én bennem volt, azt mondja
az r

!

40. RÉSZ.

Jerémiás Gedáliáshoz megyén, Gedáliásnak megmondják
az Ism;íel gonosz szándékát.

Ez a szó, mellyet az r szóla Jerémi-

ásnak, minekutánna Nabuzáradán a vi-

tézek Fhadnagya elbocsátá tet Rá-
mából, mikor elvitte volna tet; és

lánczokkal vala megkötöztetve a Jéru-

sálembeli és Júdabeli sok foglyok között,

kik Babilóniába vitetnek vala.

2. És a vitézek Fhadnagya elvivé

Jerémiást, és monda néki : A te Urad
Istened rendelte ezt a büntetést e hely

ellen.

3. És elhozta, és azt cselekedte az Úr,

a mint megmondotta vala : mert vét-

keztetek az r ellen, és nem hallgattá-

tok az szavát ; azért teljesedett bé ti

rajtatok e dolog.

4. Mostan azért, imé én téged ma
megszabadítlak a lánczról, melly a te

kezeiden vagyon; ha tetszik néked a

Babilóniába való jövés én velem, jere

;

nékem pedig gondom lészen reád ;
* ha

pedig nem tetszik néked, hogy Babiló-

niába eljöjj velem, maradj meg : Imé az

egész föld eltted vagyon, a mellyiket

választod és a mellyik jobbnak tetszik,

hogy oda mennél, oda menj. * rész 39, 11. 12.
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5. (Mivelhogy még meg nem tért vala

Jeremiás). Azért menj vissza Gedáliás-

hoz, Abikámnak, Séfán fijának fijához,

kit a Babilóniai Király Tiszttartóvá tett

Júda városiban, és lakjál vele a község

között, vagy a mellyik hely inkább tet-

szik a menésre , oda menj : és ada a

vitézek Fhadnagya néki étket, és aján-

dékot,^ és elbocsátá ötet.

6. Es méne Jeremiás Gedáliáshoz,

Ahikámnak fijához * Mispába, és lakék

vele a község között, a kik megmarad-
tak vala a földön. * jós. is, 21. 26.

7. És mikor hallották volna a seregek-

nek minden Fejedelmei, a kik valának

a mezon, magok^ és az alattok való

férjfiak, hogy a Babilóniai Király Gedá-
liást, Ahikámnak fiját tette volna Tiszt-

tartóvá a földön; és hogy reá bizta

volna a férjfiakat és az asszonyokat, és

a kisded gyermekeket, és a földnek sze-

gényit azok közzül a kik Babilóniába

nem vitettek vala

:

8. Elmenének Gedáliáshoz Mispába,

tudniillik^ Ismáel Natániának fija, és

Jóhanán, és Jónatán, Káreának fijai, és

Serája Tánkumetnek fija, és a Nétofát-

beli Efainak fijai, és Jazánia Maakátnak
fija, ök és az embereik.

9. És Gedáliás, Ahikámnak, Sáfán fijá-

nak fija, megesküvék nékik és azoknak

embereiknek, mondván: Ne féljetek a

Káldeusoknak szolgálni ; hanem lakoz-

zatok e földön, és szolgáljatok a Babi-

lóniai Királynak, és jól lészen dolgotok.

10. Ésénimé lakozom Mispában,hogy
eleikbe álljak a Káldeusoknak, kikjö-

nek mi hozzánk; ti pedig szedjetek bort

és nyári gyümölcsöt, és olajt, és szerez-

zetek a ti edényeitekbe, és lakjatok a ti

várositokban
,
mellyeket elfoglaltatok.

1 1 . St minden Zsidók, kik a Moábi-
táknál valának^ és az Ammon * fijainál,

és az Idumeusoknál, és a kik külön-

külön tartományokban elszéledtek vala,

meghall ák, hogy a Babilóniai Király

Júdából meghagyott volna valami ma-
radékot, és hogy Gedáliást, Ahikámnak,
Sáfán fijának fiját tette volna elttök
Tiszttartóvá. * rész 43, 5.

12. Azért baza jövének mindnyájan a

Zsidók mindenünnen, a hová futottak

vala és jövének a Júda földébe Gedáli-

áshoz Mispába, és bort szürmek, és sok

gyümölcsöt szedének.

13. És Jóhanán Káreának fija, és a

Seregeknek minden Fejedelmei, kik a

mezó'n valának, elmenének Gedáliáshoz

Mispába,

14. És mondának néki : Nem tudod é,

hogy Baál is, az Ammoniták Királya

elküldötte * Ismáelt, Natániának fiját,

hogy téged megöljön ? De nem hive

azoknak Gedáliás, Ahikámnak fija.

15. Jóhanán pedigKáreának fija, monda
Gedáliásnak titkon Mispában, mondván

:

Majd elmegyek, és megölöm Ismáelt,

i Natániának fiját, úgyhogy senki ne tud-

íja: miért akar megölni téged, és mind-

I

nyájan a Zsidók eloszolnak, a kik te

hozzád gyltek vala, és Júdának mara-
déka is elvész. * vers n.rf-sz41, 2. 10.

16. És monda Gedáliás Ahikámnak fija,

Jóhanának a Kárea fijának : Ne csele-

kedd e dolgot ; mert te hamisat szólasz

Ismáel ellen

!

41. RÉSZ.

Ismáel megöli Gedáliást, és a vele valókat.

És Ion hetedik hónapban, eljve * Is-

máel, Natániának, Elisáma fijának fija,

a ki királyi nembl vala, és a Király

fö-fö népei és tiz férjfiak vele, Gedáliás-

hoz, Ahikámnak fijához, Mispába, és ott

evének együtt kenyeret Mispában.
* 2 Kir. 25, 25.

2. És felkele Ismáel Natániának fija,

és a tiz férjfiak; kik vele valának, és

megölék Gedáliást, Ahikámnak a Sáfán

fijának fiját szablyával : és megölé azt,

kit a Babilóniai Király Tiszttartóvá tett

vala a földön.

3.- És a Zsidókat, valakik Gedáli ássál

valának Mispában, és a Káldeusokat,

kik ott találtatának, tudniillik, a vi-

tézl embereket megölé Ismáel.

4. Más nap pedig, minekutánna megölé

Gedáliást, még mikor senki sem tudná

:

5. Eljö vének férjfiak Sikemböl, Silóból

és Samariából, tudniillik nyolczym férj-

fiak, kiknek szakállok elb eretváltatott

vala, és szakadozott ruhában valának,

és véres orczával : Vala pedig kezekben

áldozatra való ajándék és temjén, hogy

áldoznának az ürnak házában.

6. És kiméne Ismáel, Natániának fija

azoknak elejékbe Mispából, járván és

sirván. És ln, mikor elejékbe ment
volna, monda nékik : Jertek el Gedáliás-

hoz, Ahikámnak fijához.
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7. És Ion mikor bémentek volna a vá-

rosba, megölé ket Ismáel, Natániának

fija, és hányd okét 2jl árokba , o és a

férjfiak, kik vele valának.

8. Tíz emberek találtatának pedig

közzülök, a kik ezt mondanák Ismáel-

nek : Ne ölj meg minket : mert kincsünk

vagyon nékünk a mezn, tudniillik búza

és árpa, olaj és méz ; és megtartóztatá

magát, és nem ölé meg ket az attyok

fiai között.

9. Az árok pedig, mellybe Ismáel há-

nyá mindenestl az embereknek holt-

testeket, kiket megöle Gedáliással, az,

mellyet Asa Király csinált vala * Baá-

sáért az Izráel Királyáért : Ez árkot Is-

máel Natániának fija megtölté a meg-
ölettekkel. * i lür. 15,9-16.

10. És fogva vivé el Ismáel a község-

nek minden maradékát . melly vala

Mispában. tudniillik a Király leányit,

és az egész községet, melly hagyatott

vala Mispában, kiket Nabuzáradán a vi-

tézek Fhadnagya Gedáliásra, Ahikám-
nak fijára bizott vala : mellé vevé azért

Ismáel, Natániának fija ket és elméne,

hogy az Ammon * fijaihoz menne.
* rész 40, 14.

11. És meghallák, Jóhanán Kárcának
fija, és a seregeknek miuden Hadnagyai,
kik vele valának, azt az egész vesze-

delmet, mellyet Ismáel Natániának fija

cselekedett vala.

12. És felvevék mind az embereket és

elmenének, hogy megvívnának Ismáel-

lel, Natániának fijával, és elérék tet a

nagy vizeknél, mellyek vágynak * Gibe-

Onnál. *2Sám.2, 13.

13. És ln, mikor látta volna az egész

község, melly Ismáellel vala^ Jóhanánt,

Káreának fiját, és a seregeknek minden
Fejedelmit, kik vele valának; örülének.

14. És visszatére az egész község,

mellyet Ismáel elvitt vala Mispából, és

visszatérének , és elmenének Jóhanánnal
Káreának fijával.

15. Ismáel pedig Natániának fija csak

nyolczad magával szalada el Jóhanán
eltt, és az Ammon fijaihoz méne.

16. És felvevé Jóhanán Káreának fija,

és a seregeknek minden Fejedelmei, kik

vele valának^ a községnek minden ma-
radékát, mellyet visszahoztak vala Is-

máeltl, Natániának fijától Mispából

;

minekutánna megölé Gedáliást, A bikám-

nak fiját, és elvivén ers férjfiakat, vité-

zeket, és asszonynépeket, és gyermeke-

ket, és Hopmestereket, kiket visszaho-

zott vala Gibeonból

:

17. Elmenének , és megtelepedének

Gérut Kimhámnál, melly vala Bethle-

hemhez közel, hogy elmennének, és bé-

mennének Égyiptomba.
18. A Káldeusok miatt: mert félnek

vala tlök : Mert Ismáel Natániának fija

megölte vala * Gedáliást, Abikámnak
fiját, kit a Babilóniai Király Tiszttartóvá

tett vala a földön. * vers 2. 3.

42. RÉSZ.

Jerémiás tiltja a népet Égyiptomba menéstl.

Elj övének pedig a seregeknek minden
Fejedelmei, és Jóhanán, Káreának fija,

és Jazánia, Ozániáiiak fija, és az egész

község kicsinytl fogva nagyig.

2. És mondának Jerémiás Prófétának:

Kérünk, hallgasd meg
^
kérésünket, és

könyörögj érettünk az Úrnak a te Iste-

nednek, mind e maradékért ; mert ke-

vesen maradtunk meg a sokaságból,

mint a te szemeid jól látnak minket.

3. És mondja meg nékünk a te Urad
Istened az útat, mellyen járjunk, és a

dolgot, mellyet cselekedjünk.

4. És monda nékik Jerémiás Próféta
;

Meghallottam. Imé én könyörgök a ti

Uratoknak Istenteknek, a ti beszéditek

szerint, valamit pedig felel az Úr nék-

tek, megmondom néktek, semmit tle-
tek el nem titkolok.

5. Ok pedig mondának Jerémiásnak:

Legyen az rmi köztünk tökéletes és igaz

tanúbizonyság, ha mind a szerint* nem
cselekeszünk, a miben téged mi hozzánk
elbocsát az Ur, a te Istened. * rész 43, 1-4.

6. Vagy jó, vagy gonosz, a mi Urunk
Istenünk szavának engedünk, mellyért

mi téged hozzá küldünk, hogy jól le-

gyen dolgunk, mikor engedünk az Úr-
nak, a mi Istenünk szavának.

7. Ln pedig tizednap után, szóla az

Úr Jerémiásnak

:

8. És hivá Jóhanánt, Káreának fiját,

és a seregeknek minden Fejedelmit, kik

vele valának^ és az egész községet ki-

csinytl fogva nagyig.

9. És monda nékik : Ezt mondja az Iz-

rá^elnek IJra Istene, a kihez küldöttetek

engemet, hogy megjelenteném a ti kö-

nyörgésteket eltte :
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10. Ha megmaradván lakoztok e föl-

dön, felápitlek titeket, és el nem rontlak,

és elidántállak titeket, és ki nem g'yom-

lállak ; mert megbántam a gonoszt,

mellyet cselekedtem veletek.

11. Ne féljetek a Babilóniai Királytól,

kitl most féltek ; ne féljetek tle, azt

mondja az Úr : mert veletek vagyok,

hogy megtartsalak titeket, és hogy meg-
szabadítsalak az kezébl.

12. És cselekeszem veletek irgalmas-

ságot, hogy megkegyelmezzen néktek,

és lakni hagyjon titeket a ti földetekben.

13. Hogyha ezt mondjátok: Nem la-

kunk e földön, nem engedvén a ti Ura-

íok Istentek szavának.

14. Mondván : Semmiképen nem aka-

runk, hanem Egyiptomnak földébe me-
gyünk bé, a hol nem látunk harczot, és

a trombitaszót nem halljuk, és kenyeret

nem éhezünk, és ott lakozunk;

15. Most azért halljátok meg azúrnak
szavát Júdának maradékai, ezt mondja

a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene

:

Ha ti csak fordítjátok is orczátokat,

hogy bémenjetek Egyiptomba, és bémen-
tek, hogy ott bujdossatok.

16. Lészen, hogy a fegyver
,
mellytl

ti féltek, az legyen rajtatok, * Egyip-

tomnak földében, és az éhség,^ mellytl

rettegtek, körülvészen titeketEgyiptom-

ban, és ott haltok meg ; * Ezék. 30, 10-12.

17. Mert a lészen, hogy minden férjfiak,

kik fordítják orczájokat, hogy bémenje-

nek Egyiptomba, hogy ott bujdossanak:

meghalnak fegyver miatt, éhség miatt,

és döghalál miatt, és meg nem marad
bennek : és meg nem szabadul a vesze-

delemtl, mellyet hozok én reájok

;

18. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura,

az Izráelnek Istene : Miképen kiöntetett

az én haragom és búsulásom a Jérusá-

lem lakosira; azonképen kiöntetik ti reá-

tok az én haragom, ha bémentek Egyip-

tomba, és lésztek átok, csuda, szidalom,

gyalázat, és többé e helyet nem látjátok.

19. Szólott az Úr ti ellenetek, óh Júdá-
nak maradékai ; ne menjetek Egyip-

tomba : Bizonnyal tudjátok, mert bi-

zonyságot tészek ma ellenetek

;

20. Mivelhogy * megcsaltatok engem
a ti szivetekben : mert ti küldöttetek

engem az Úrhoz a ti Istentekhez, mond-
ván : Könyörögj az Úrnak, a mi Iste-

nünknek, és valamint f szólánd, a mi

Urunk Istenünk, ugy mond meg nékünk,

és a képen cselekeszünk.
* rész 4.3, 1—4. f vers 2. 3. 5. 6.

21. Mikor pedig mondom néktek ma:
nem engedtek a ti Uratoknak Istentek-

nek szavának, és mind azoknak, mely-
lyekért küldött engem ti hozzátok.

22. Most azért tudjátok, mondom,
hogy fegyverrel, éhséggel és döghalállal

haltok meg a helyen, a hová kívánkoz-

tok menni, hogy ott bujdossatok.

43. RÉSZ.

Jóhanán elviszi a nép maradékát Egyiptomba Jeremiással
egybe, hol a Pr<5féta jövendöl Egyiptom veszedelmérl.

És ln minekutánna Jerémiás elvégezte

volna szólni az egész községhez az

Uroknak Isteneknek minden szavait,

mellyekért küldötte vala az Urok Is-

tenek hozzájok, mind azokat a szókat,

mondom

:

2. Akkor monda Azáriás Hosájának
íija, és Jóhanán, Káreáuak fija, és min-
den kevély férfiak, mondván Jerémiás-

nak : Hazugságot szólsz te, nem küldött

téged a mi Urunk Istenünk, hogy ezt

mondjad : Ne menjetek bé Egyiptomba,

hogy ott bujdosnátok

:

3. Hanem Báruk, Nériának fija izgat

téged mi ellenünk, hogy minket adjon a

Káldeusoknak kezekbe, hogy megöles-

sen minket, és Babilóniába vitessen.

4. És nem engede Jóhanán Káreának
fija, sem a hadaknak minden Fejedel-

mei, sem az egész község az Úr szavá-

nak, hogy a Júda földében laknának

;

5. Hanem elvivé Jóhanán, Káreának

fija, és a seregeknek minden Fejedelmei

Júdának egész maradékát, kik vissza-

jöttek vala minden * nemzetségek köz-

zül, a hová kizettek vala, hogy lakoz-

nának Júdának földében. * rész 4o, ii. 12.

6. Tudniillik elvivé a férjfiakat és az

asszonyokat, és a gyermekeket, és a

Király leányait, és minden lelket, mely-

lyet Nabuzáradán a vitézek Fhadnagya
hagyott vala Gedáliással, Ahikámnak,
Sáfán fijának fijával, és Jerémiás Prófé-

tát és Bárukot, Nériának fiját

;

7. Es elmenének Egyiptomnak földébe;

mert nem engedének az Úr szavának,

és elmenének mind Táfnesig.

8. És szóla az Úr Jerémiásnak Táfnes-

ben, mondván:
9. Végy a te kezedbe nagy köveket, és
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rejtsd el azokat a sárban a téglaéget

kemenczében melly vagyon a Fáraó

házának ajtajában Táfnesben , a Zsidó

embereknek szemek láttára

;

10. És mond ezt nékik : Ezt mondja a

Seregeknek üra , az Izráelnek Istene :

Imé * én elküldök, és felvészem f Na-
bukodonozort, a Babilóniai Királyt, az

én szolgámat, és tészem az székit e

kövekre, mellyeket elrejtettem, és az

sátorát felvonsza e /töveken.

* Ezek. 29, 18. 19. f Ezék. 29, 3. 13-

11. És elj, és megveri Égyiptomnak

földét, a ki halálra való, halálra me-
gyén; és a ki rabságra, rabságra; és a

ki fegyverre, fegyverre.

12. És tüzet gyújtok az Égyiptom is-

teninek * házaiban, és megégeti azokat

és fogva elviszi ket és felöltözi Égyip-

tom földét, miképen a pásztor reá veszi

ruháját ; és békességgel kimegyen on-

nan. ^
*Ésa. 19, 1-4.

13. És Bethsémesnek, melly Égyiptom

földében vagyon,ÍM2igott képeit elrontja:

és az Égyiptom isteninek házait tzzel

megégeti.

44. RÉSZ.

A Zsidók ellene mondanak Jeremiásnak, de o megmarad
az jövendölésében.

Ez a szó, melly ln Jerémiáshoz,^ min-

den Zsidók fell, kik laknak vala Égyip-

tom földében, kik laknak vala Migdolban

és Táfnesben, és * Nófban, és Pátrós

földében, mondván :
* Ésa. 19, 13.

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura az

Izráelnek Istene : Ti láttátok a nyomo-
rúságot, valamellyet hoztam volt Jéru-

sálemre és Júdának minden városira, és

imé azok most elpusztultak, és * senki

nem lakozik benne. * rósz 43, 5—7.

3. Az gonoszságokért, mellyet csele-

kedtek
,

hogy engem felingerlenének

;

mikor elmentek, hogy áldozatot tenné-

nek, és szolgálnának az idegen istenek-

nek, kiket k nem esmérnek vala, sem
ti, sem a ti atyáitok.

4. És elküldöttem ti hozzátok minden

én szolgáimat a Prófétákat, reggel fel-

kelvén, és elküldvén, mondván : Kérlek,

ne cselekedjétek ez utálatos dolgot,

mellyet utálok.

5. De nem engedtek, sem az fülöket

hozzám nem hajtották; hogy kitérnének

az gonoszságokból, és az idegen iste-

neknek ne áldoznának.

6. Azért kiöntetett az én haragom, és

az én bosszuállásom, és felgerjedett Jú-

dának városiban, és Jérusálemnek ut-

czáin, és elhagyatván pusztán vágynak

mind e napig.

7. Most azért ezt mondja az ür a Se-

regeknek Istene, az Izráelnek Istene:

Mire cselekeszitek e nagy gonoszságot

a ti lelketek ellen, hogy kifogyasszátok

közzületek a férjfiat és az asszonyt, a

gyermeket és a csecsemt Jda közzül,

hogy magatoknak csak maradékot is ne

hagyjatok?

8. Hogy megharagítsatok engem a ti

kezeiteknek cselekedetivel, áldozván a',

idegen isteneknek Égyiptom földében,

mellyre ti jöttetek, hogy ott lakozzatok,

hogy veszedelmet szerezzetek magatok-
nak, és hogy átokban és gyalázatban le-

gyetek e földnek minden nemzetséginél.

9. Valyon elfelejtkeztetek é a ti atyái-

toknak gonoszságiról., és a Júda Ki-

rályinak gonoszságiról, és az felesé-

geiknek gonoszságiról, és a ti gonosz-

ságitokról , és a ti feleségeiteknek

gonoszságiról, mellyeket cselekedtek Jú-

dának * íöldén, és Jérusálemnek ut-

CZáin ? * vers 15-17.

10. Nem alázták meg magokat mind
e mai napig is, és nem féltek, sem az

én törvényemben nem jártak : sem az én

parancsolatimban, mellyeket adtam él-
tökbe és a ti atyáitoknak eleikbe.

11. Azért ezt mondja a Seregeknek

üra, az Izráelnek Istene : Imé én vetem
az én orczámat * ti reátok gonoszra, és

hogy az egész Júdát elveszessem.
* vers 27. Ámós 9, 4.

12. És felveszem Júdának maradékát,

kik fordították orczájokat, hogy bémen-
nének Égyiptom földébe, hogy ott la-

koznának, és megemésztetnek mindnyá-

jan Égyiptom földében, elesnek * fegyver

miatt, megemésztetnek éhség miatt ki-

csinytl fogva nagyig: fegyver és éhség

miatt halnak meg , és lésznek f átok,

csuda, szidalom és gyalázat

!

* rész 43, 10—12. f rész 42, 18. 19.

13. És meglátogatom azokat , kik

lakoznak Égyiptom földében , miké-

pen meglátogattam a Jérusálembelieket

fegyverrel, éhséggel és döghalállal.

14. És senki nem szalad el, és nem
szabadul meg a Júdának maradékai kö-

zött, a kik jöttek ide bujdosni, tudniil-
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lik Egyiptom földébe, és hogy megtér-

nének Júdának földébe, mellyre ok fel-

emelik az lelkeket, hogy visszatérje-

nek, és ott lakozzanak: mert vissza nem
mennek, hanem csak a kik elszaladnak.

15. És felelének Jerémiásnak minden
férjfiak, kik tudják vala, hogy az ö fele-

ségeik az idegen isteneknek áldoznának,

és minden asszonyok, kik fenn állnak

vala, a nagy gyülekezet, és az egész

község, kik lakoznak vala Égyiptom
földében, Pátrósban, mondván :

^16. A szót, mellyel szóltál nékünk az

Úr nevében, nem akarjuk tled hallani

;

17. Hanem kétség nélkül azt cselekesz-

szük, valami kiszármazott a mi szánk-

ból, hogy * áldozatot tégyünk az égen

való állatoknak, és nékik italiáldoza-

tokkal áldozzunk, miképen cselekedtünk

mi, és a mi atyáink, a mi Királyink, és

a mi Fejedelmink, Júdának f városiban

és Jérusálemnek utczáin, és bétöltünk

kenyérrel, tf és gyönyörségben vol-

tunk, és semmi gonoszt nem láttunk.
* Ezók. 20, 32. t vers 9. ff Hós. 2, 4.

18. A mi idtl fogva pedig az égen

való állatoknak nem kezdénk áldozatot

tenni , és nékik italiáldozatokkal ál-

dozni : minden nélkül szkölködünk,
fegyver és éhség miatt megemésztetünk.
19. Mikor pedig mi az égen való álla-

toknak áldozatot tettünk, és nékik ita-

liáldozatokkal áldoztunk, valyon a * mi
férjeink hire nélkül csináltunk é nékik

béleseket, hogy azokat tisztelnénk, és

nékik italiáldozatokat tennénk. * rész 7,18.

20. Szóla azért Jerémiás az egész köz-

ségnek, a férfiaknak és asszonyoknak,

és az egész községnek, kik e szót felel-

ték vala néki, mondván :

21. Avagy a jóillatról, mellyet tette-

tek Júdának városiban és Jérusálemnek

utczáin, ti és a ti atyáitok, a ti Kirá-

lyitok, és a ti Fejedelmitek, és a föld

népe, arról emlékezett é meg az Úr, és

az jutott é néki eszébe ?

22. Nem szenvedheti tovább az Úr a

ti gonosz cselekedeteiteket, az utálatos-

ságokért, mellyeket cselekedtetek , és

elpusztult a ti földetek, és lett csuda, és

átok, annyira hogy senki ne legyen, ki

lakja mind e napig

;

23. Azért mert illatozást tettetek, és

vétkeztetek az Úr ellen, és nem enged-

tetek az Úr szavának, és az törvényé-

ben, és az parancsolatiban, és az

tanubizonyságiban nem jártatok ; azért

következett ti reátok e nyavalya, miké-
pen ma megtetszik !

24. Monda aonakfelette Jerémiás az

egész községnek ; és minden asszonyok-

nak : Halljátok meg az Úrnak szavát

Júdának minden nemzetsége, kik vagy-
tok Égyiptom földében.

25. Ézt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene, mondván : Ti, és a ti

feleségitek szóltatok a ti szájatokkal, és

bétöltöttétek a ti kezeitekkel, mondván:
Kétség nélkül megcselekesszük a mi
fogadásinkat, mellyeket fogadtunk, hogy
az égen való állatoknak áldozatokat te-

gyünk, és nékik italiáldozatokkal áldoz-

zunk: Megersítvén * megersítettétek

a ti fogadásitokat és megcselekedvén

megcselekedtétek a ti fogadásitokat

!

* vers 16. 17.

26. Azért halljátok meg az Úr szavát

Júdának minden nemzetsége, kik lakoz-

tok Égyiptom földében : Imé én az én

nagy nevemre megesküdtem, azt mondja
az Ur : ha többé neveztetik az én nevem
csak egy Zsidó férjfiunak is szája által,

(mondván : Él az r Isten !) Egyiptom-
nak minden földében.

27. Imé én vigyázok reájok gonosz

végre, és nem jóra ; és megemésztetnek,

Júdának minden férjfiai , kik vágynak

Égyiptom földében, fegyver miatt és

éhség miatt, mignem mind elfogynak

:

28. És a kik a fegyvertl megszaba-

dulnak, Égyiptom földébl visszatérnek

Júdának földébe, szám szerint kevesen,

és Júdának minden maradékai megtud-

ják, a kik bémentek Égyiptom földébe,

hogy ott laknának
;
mellyik szó teljese-

dik bé, az * enyim é vagy az övék ?

*rész 42, 15-18.

29. És ez lészen néktek a jel, azt

mondja az Úr: mert én meglátogatlak

titeket e helyen, hogy megtudjátok hogy

megállván megállanak az én beszédim, a

reátok következend veszedelem fell.

30. Ezt mondja az Úr : Imé én adom
Fáraó Ofrát, Égyiptomnak Királyát az

ellenséginek kezekbe, és az lelkének

keresinek kezekbe : miképen adtam Sé-

dékiást a Júda Királyát Nabukodono-
zornak a Babilóniai Királynak, az el-

lenségének, és az lelkének keresjének

kezébe.
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45. RÉSZ.

Báruk feddetik, de ismét megvigasztaltatik.

Ez a szó, mellyet Jeremiás Próféta szóla

Báruknak, Néria fijának, mikor könyv-

be iriiá e szókat Jeremiás szájából, Joá-

kimnak, * Jósiás a Jda Királya fijának

negyedik esztendejében, mondván :

* 2 Kir. 23, 34.

2. Ezt mondja az Úr, az Izráelnek Is-

tene, tenéked Báruk

:

3. Ezt mondottad : Jaj nékem mostan:

mert az Úr egyik bánatomra más bána-

tot adott, elfáradtam az én fohászkodá-

somban, és nyugodalmat nem találtam

!

4. Ezt mond néki : Ezt mondja az Úr

:

Imé, a kiket én felépítettem, elrontom,

és a kiket én plántáltam, kiszaggatom,

tudniillik az egész földet.

5. És te kivánsz é magadnak nagyo-

[kat ? Ne kivánj : mert imé én hozom a

nyomorúságot minden testre, ezt mondja
azr ; és a te lelkedet adom néked úgy-
mint * ragadományul, minden helyeken

valahová mégy !
* rész 38, 2.

i 46. RÉSZ.
*

. Egyiptom romlása. Hivek vigasztalása.

Ez a szó, mellyet az Úr szólott Jeré-

miás Prófétának mzWenPogányok ellen.

2. Egyiptom ellen, a Fáraó Nékónak,
Egyiptom Királyának serege ellen, melly
vala az Eufrátes folyóvíz mellett Kár-
kémisben, * mellyet megvere Nabukodo-
nozor a Babilóniai Király, Joákimnak,
Jósiás fijának Júda Királyának negye-
dik esztendejében. * 2 Krón. 35. 20.

3. Készítsétek a paizst és az öreg paizst,

és menjetek a harczra.

^4. Fogjátok a lovat, és üljetek lovakra,

és legyetek sisakokban , tisztítsátok a

kopjákat, vegyétek reátok a pánczélo-
kat.

5. Miért látom, hogy ök megrettentek ?

elfutottak ? az vitézei megverettek és

elfutottak, és vissza nem tekintettek ?

mindenfelöl félelem, azt mondja az Úr

:

6. Ne fusson a * könny, és az eros el

ne szaladjon , észak felöl az Eufrátes

vize partjánál gyzettek meg, és elhul-

lottak. * Ámós 2, 14. 15.

7. Kicsoda ez. a ki^ mint a folyóvíz,

ugy nevekedik ; mint a folyóvizek,

mell;^nek vizei megindulnak ?

8. Egyiptom, mint a folyóvíz, ugy ne-

vekedik, és mint a megháborodott viz
;

az ö folyóvizei, mert ezt mondotta : Fel-

megyek, ellepem a földet, elvesztem a

várost és a benne lakozókat.

9. Jöjjetek fel lovak, és zörögjetek

szekerek, jöjjenek ki az ersek, tudniil-

lik a Szerecsenek,* és a Libiabeliek, kik

paizsosok, és a Lidiabeliek, kik kézivet

viselnek, és azzal lnek.
* Ezék. 30, 5-^9. Nahum 3, 9—11.

10. Az a nap pedig az Úrnak a Sere-

gek Urának büntetésének napja, az

ellenségin való bosszúállásának napja:

És a fegyver megemészt és megelég-

szik, és az Ö vérekkel niegrészegül : mert

áldozatja vagyon az Úrnak, a Seregek

Urának, északnak földében az Eufrátes

vize mellett.

11. Menj fel Gileádba és végy balzsa-

mot, te Egyiptomnak szz leánya ; hí-

jába sokasítod az orvosságokat ; semmi
gyógyulásod nem lészen néked !

12. Hallották a pogányok a te gyalá-

zatodat, és a te kiáltásoddal bétölt a

föld: mert az ers megütközött az ers-
be, és mind a kett egyszersmind elesett.

13. Ez a szó, mellyet az Úr szólott Je-

rémiás Prófétának, Nabukodonozornak
a Babilóniai Királynak eljövetele fell,

az Egyiptom * földének megverésére

:

* Ésa. 19, 1-4. 20, 1—4.

14. Hirdessétek meg Égyiptomban, és

hirdessétek Mígdólban, mondjátok meg
Nófban, * és Táfnesben mondjátok meg

:

Állj meg, és készítsd fel magadat; mert

a fegyver megemészti azokat, mellyek

a te kerületidben vágynak ! * rész 44, i.

15. Miért verettek meg a te erseid?
Nem állhattak meg : mert az Úr ijesz-

tette el ket

!

16. Megsokasította a hullókat, és kiki

az társára hullott, és ezt mondották

:

Kelj fel, és menjünk a mi nemzetsé-

günkhöz, és a mi születésünknek föl-

dére, a gyzedelmesnek fegyvere^ eltt.

17. Ezt kiáltják akkor: Fáraó, Egyip-

tom Királya, háborúságnak Királya^

elhaladta a rendelt idt

!

18. Elek én, azt mondja a Király, ki-

nek neve Seregeknek Ura : mert mint a

Tábor hegy áll a hegyek között, és mint

a Kármel a tenger között, ngy j el.

19. Készíts magadnak elköltözésre való

edényeket Egyiptomnak lakozó leánya :

mert Nóf elpusztul, és megég, any-
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nyira hogy még csak lakozó sem lészen

benne.

20. Mint a szép üsz tinó
,
oUyan

Egyiptom ; de eljvén eljÖ a nyomoru-

ruság észak felÖl.

2 1 . Még az fogadott vitézei is ollya-

nok közöttök, mint a hizlalt borjuk

;

de k is hátat forditottak, egyetemben

elfutottak, meg sem állottak ; mert az ö

háborúságoknak napja jött ö reájok, és

az meglátogatásoknak ideje.

22. Az ö szava, mint a kígyónak szám
ugy jár : mert nagy sereggel járnak, és

szekerczékkel jnek el ellene, mint a

favágók.

23. Kivágják az erdejét, azt mondja

az r: mert a Káldeusok meg nem
számláltathatnak ; mert többek lesznek,

hogysem a sáskák, és számok nékik

nem lészen.

24. Megszégyenittetett az Égyiptom

leánya, adatik az északi népnek kezébe.

25. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az

Izráelnek Istene : Imé én meglátogatom

a Nó sokaságát, és Fáraót és Egyipto-

mot, és az * istenit és királyit ; és Fá-

raót, és azokat kik biznak benne.
* Ésa. 19, 1-4.

26. És adom ket az lelkeknek kere-

sinek kezekbe ; és Nabukodonozornak,

a Babilóniai Királynak kezébe, és az

szolgáinak kezekbe ; de azután lakoznak

abban, mint az eltt, azt mondja az Úr!

27. És te ne félj, óh * én szolgám Já-

kób, és ne rettegj Izráel : mert imé én

megszabadítlak téged messzirl, és a te

magodat az rabságoknak földérl, és

visszaj Jákób, és megnyugoszik, és

békességben lészen, és senki nem lészen

ki megijessze. * Ésa. 4, lo. is. 43, 5.

28. Ezt mondom hogy ne félj te, óh én

szolgám Jákób, azt mondja az Úr : mert

én te veled vagyok^ mert elfogyatok

minden nemzetségeket, kik közzé kive-

tettelek téged ;
téged pedig el nem fo-

gyatlak, hanem megverlek téged * Íté-

letben, de mindenestl ki nem váglak

téged. * Ésa. 4, 3. 43, 5.

47. RÉSZ.

A Filíszteusok, Tirus és Sidon ellen jövendöl.

Ez a szó mellyet az Úr szóla Jerémiás

Prófétának, a Filiszteusok * ellen, mi-

nekeltte megrontaná Fáraó Gázát.
* Ésa. 14, 29. 31.

4G. 47. 48.

2. Ezt mondja az Ür : Imé feljnek
északról a vizek, és lésznek ollyanok,

mint a kiáradott patak , és kiáradnak a

földre és annak teljes voltára, azaz, a

városra és annak lakosaira, és kiáltanak

az emberek, és a földnek minden la-

kosa ordit

:

3. Az ers ?ovak * lábainak zörgése

miatt, az szekereinek zörgése miatt,

az kerekeinek zúgása miatt : nem te-

kintettek az atyák a fiakra, az nagy
rettenések miatt : * Ésa. 5, 28.

4. A következend napért, mellyen el-

pusztít minden Filiszteusokat, kivágja

Tirust, és Sidont és minden megmara-
dott segítséget ; mert az Úr elrontja a

Filiszteusokat , a Káftor * szigetének

maradékit. * Ámós 9, 7.

5. Eljött a * kopaszság Gázára, Aska-

lon elpusztíttatott, és az völgyöknek

maradékai: Valyon meddig szaggatod

magadat ? * Ésa. 15, 2. Mik. 1, le.

6. Óh Úrnak szablyája, meddig nem
nyugszol meg ? rejtsd el magadat a te

hüvelyedbe, nyugodjál meg, és hallgass

!

7. Miképen nyughatik meg? holott az

Úr parancsolt néki, hogy Askalonra, és

a tenger partjára menjen : mert oda ren-

delte tet.

48. RÉSZ.

Jövendöl Moáb romlásáról a Káldeusok által.

K Moábíták * ellen ezt mondja a Sere-

geknek Ura, az Izráelnek Istene : Jaj

Nébónak : mert elpusztíttatott, megszé-

gyenült, elromlott Kirjátaim, megszé-

gyenült Misgáb , és elrémült

!

* Ésa. 15, 1-9.

2. Többé nem kérkedik Moáb Hesbon

ellen : mert gondoltak ellene gonoszt,

mondván: Jertek el, és veszessük el

tet, hogy ne legyen nemzetség ! Mad-

men, te is eltöretel, te utánnad fegyver

következik !

3. Nagy kiáltás hallatik Horonáímból,

pusztaság és nagy gyötrelem

!

4. Elnyomorodott Moáb, az kicsi-

nyeinek szavokat meghallották;

5. Mert Luhitnak hágójára, a * siralom

szüntelen felmegyen : mert Koronáim-

nak lejtjén az ellenségek meghallották

e veszedelmes kiáltást. * Ésa. 15, 5.

6. Fussatok, mentsétek meg lelkete-

ket, és lésztek mint a * hangafa a pusz-

tában ;
* rész 17, 5. 6. vers 13. 46. l Kir. 11,7.
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7. Mert mivelhogy a te bizodalmad

volt a te marháidban, és a te kincseid-

ben : te is megfogatol, és Kámos a fog-

ságra megyén, az Papjai és az Ee-
jedelmei egyetemben.

8. És elmegyen a pusztító minden vá-

rosra, egy város is meg nem menekedik,

és elvész a völgy, és elromol a mez,
a miképen szólott az Úr.

9. Adjatok szárnyat Moábnak : mert

elrepülvén elrepül, és az o városai el-

pusztulnak, úgyhogy senki nem lakik

azokban.

10. Átkozott a ki azúrnak dolgát csa-

lárdul cselekeszi, és átkozott, a ki az

fegyverét megfogja a vértl

!

11. Csendességben volt Moáb gyer-

mekségétl fogva, és megnyugodt az*Ö

seprejében, és egy edénybl más edénybe

nem öntötték, és rabságra nem ment:
Azért megmaradt az ize benne, és

az szaga el nem változott: * sof. i, 12.

12. De imó eljnek a napok, azt

mondja az Úr, és bocsátok reá rablókat,

a kik elrabolják tet, és az edényeit

megüresítsék , és az palaczkjaikat

öszvetörjék.

13. És megszégyenül Moáb, * Kámós
miatt, mint megszégyenült Izráelnek

háza Béthel f miatt, az bizodalmában.
* 1 Kir. 11, 7. \ 1 Kir. 12, 29. 2 Kir. 16, 6-16.

14. Mimódon mondjátok : Ersek va-

gyunk, és ers férjfiak a hadakozásra ?

15. Elpusztíttatott Moáb, és az vá-

rosit elpusztította, és az válogatott

ifjai mentek a halálra , azt mondja a

Király a kinek neve Seregeknek Ura !

16. Közel vagyon Moábnak veszedelme,

ihol j, és igen siet az veszedelme

!

17. Bánkódjatok Modhon mindnyájan,

kik körülte vagytok, és mindnyájan, kik

tudjátok az nevét, mondjátok meg,
miképen tört el az ersnek pálczája, a

szépségnek vesszeje ?

18. Szállj le a dicsségbl, és ülj a

szomjúságban Dibonnak lakozó leánya

:

mert a Moábnak rontója feljött reád,

elrontja a te ersségidet.

19. Állj meg az úton, és nézz ide s

tova Aróérnek lakozó leánya, kérd meg
a futott embert^ és az elszaladott asz-

szonyt, és mond ezt : Mint lett a dolog ?

20. Megszégyenült Moáb ; mert meg-
romlott : Ordítsatok, * és kiáltsatok, hir-
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dessétek Arnonban, hogy elpusztíttatott

Moáb ;
* Ésa. 16, 7.

21. És hogy az Ítélet jött a mez-
földre ; Hólonra, Jására, és Mefátra.

22. És Dihonra, és Nébóra, és Diblá-

taimnak házára.

23. És Kirjáthaimra, és Bethgámulra,

és Bethmeonra.

24. És Kirjótra, és*Boczára, és Moáb
földének minden messze való és közel

való városira !
* Ésa. 34, 6. 63, 1.

25. Eltöretett a Moáb szarva, ^és az

erssége letört, azt mondja az Úr!
26. Részegítsétek meg tet : Mert az

Úr ellen feltátotta száját^ és Moáb he-

verjen az okádásában, és legyen csúf-

ság is.

27. Valyon nem csúfod volt é * néked,

te Moáhy az Izráel, avagy a lopók között

találtatott é ? mert valamikor szólottál

felle, mindenkor kevélyen szólottál

!

28. Hagyjátok el a városokat^ és lak-

jatok a ksziklákban Moáb lakosai, és

legyetek mint a galamb, melly az odú-

ban rak fészket. * sof. 2, 9.

29. Hallottuk a Moáb * kevélységét,

félette igen kevély : az felfuvalkodá-

sát és kevélységét, és kérkedését, és az

szivének felemelkedését.
* Ésa. 16, 6. Sof. 2, 9.

30. Én tudom, azt mondja az Úr, az

kevélységét, és az hazugsága nem
igaz, nem úgy lészen, a mint gondolta!

31. Azért Moábon jajgatok, és az egész

Moábért kiáltok, a Kirhéres, * férjfiai-

ért nyög az én lelkem ? * Ésa. i6, i.

32. Jaézernek siratása után, siratlak

téged Sibmának szlje, a te fiatalid

általmentek a tengeren, mind a Jaézer

tengeréig eljutottak, a te nyári gyümöl-

cseidre és a te szüretedre rá jött a kó-

borló.^

33. És elvétetik az öröm és vigasság

a te termett mezdrl, és a Moáb föl-

dérl, és a sajtóból megfogyatkoztátom

a bort, nem nyomja nagy énekszóval a

nyomó a hort^ az énekl nem énekel.

34. A Hesbon kiáltása miatt Élealéig

és Jáhásig kibocsátották az szavokat:

Soártól * fogva Horonáimig kiált Moáh^
ki ollyan^ mint a harmad esztends

üsz, mert a Nimrim vizei elapadnak.
* Ésa. 15, 5. 6.

35. És elfogyatom Moábból, azt mond-
ja az Úr, a ki áldozatot tenne a magas



798 JEKÉMIÁS 48. 49.

hegyhen^ és füstöt csinálna * az iste-

ninek. * vers 7.

36. Azért az én szivem Moábért, mint-
egy sip, * zeng, és az én szivem a Kir-

liéres férjfiaiért, mint a sip, zeng ; mi-
velhogy a kincsek elvesztek, mellyeket
gyjtött volt. * Ésa. 16, 11.

37. Mert minden f * megkopaszult,

és minden szakái elnyiretett, minden
kézen metélések vágynak, és minden
emher derekán zsák. *Ésa, i5, 2. 3.

38. Moábnak minden házain, és az ö

utczáin mindenütt siralom : mert meg-
törtem Moábot, mint az edényt * melly

semmire kell, azt mondja az r

!

* rész 22, 28. Hs. 8, 8.

39. Jajgatnak, ezt mondván: Miképen
töretett el ? Mimódon fordult háttal

Moáb ? Megszégyenült , és csúffá lett

Moáb, és rettentésére mind azoknak,

kik körülte vágynak

!

40. Mert ezt mondja az Úr: Imé mint

a saskesely elrepül az ellenség, és az

szárnyait kiterjeszti Moábra.

41. Megvétettek a városok, és az ers-
ségek elfoglaltattak, és a Moáb férjfiai-

nak szivek ollyan volt az napon, mint a

gyötrelemben való asszonynak szive.

42. És elveszett Moáb, annyira hogy

nép se legyen : mert az r ellen fel-

emelte száját.

43. Félelem * és átok, és tr j te^ el-

lened Moáb lakosa, azt mondja az r.
* Ésa. 24, 17. 18.

44. A ki elfut a félelem eltt, a ve-

rembe esik, és a ki kij a verembl, a

trben megfogatik : mert hozom reá,

tudniillik Moábra, az meglátogatások-

nak esztendejét, azt mondja az r.

45. A Hesbon árnyékában állottak a

hatalom eltt a futók; de tüz * jött ki

Hesbonból, és láng Sihonnak közepibl,

és bényeli Moábnak szegeletit és hatá-

rát, és a háborgó fiaknak tetejét.

*4Móz. 21, 28.

46. Jaj néked Moáb elveszett Kámós-
nak * népe ; mert a te fijaid a fogságra

elvitettek, és a te leányid is a fogságra.
* vers 7.

47. És Moábot visszahozom a rabság-

ból sok id után , azt mondja az Ur.

Eddig vagyon Moábnak Ítéleti.

49. RÉSZ.
I

Prófétái az Animoniták, Edomíták, Siriabeliek, Arábia-

beliek, és Persiabeliek ellen.

Az Ammon * fijai fell ezt mondja az

r : Nincsenek é Izráelnek fijai ? Nin-

csen é örököse néki ? Miért birja örök-

ségül az Királyok a Gád örökségéig

és az népe lakozik az városiban?
* 1 Mdz. 19, 28. Ámós 1, 13.

2. Azért imé eljnek a napok, azt

mondja azr, és * meghallattatom Rab-
bában az Ammon fijainak harczoknak

kiáltását, és lészen elpusztíttatott ra-

kás, és az leányai tzzel megégettet-

nek, és Izráel kezdi birni azokat a kik

most tet birják, azt mondja az r.
* 2 Sám. 12, 26—29. Ámós 1, 13—15.

3. Ordits Hesbon : mert elpusztíttatott

Hái ! Kiáltsatok Rabbának leányai, öl-

tözzetek zsákba, sírjatok, és futkossa-

tok a szorosakon : mert az Királyok

elvitetett a fogságra, az Papjai * és

Fejedelmei vele egyetemben. * rész 48, 7.

4. Mit dicsekedel a te völgyeidben ?

elmúlt a te völgyed^ engedetlen leány

ki bizik az kincseiben, és ezt mondja

:

Kicsoda j én reám ?

5. Imé én hozok te reád félelmet, azt

mondja az r, a Seregeknek Ura, min-

den te körülted való helyekVól, és ki-

zettek azok eltt, és nem lészen, ki

öszveg3mjtse az elszéledteket.

6. És ezekután visszahozom a fogság-

ból az Ammon fijait, azt mondja az r!
7. Ezt mondja a Seregeknek Ura Edom

ellen : Yagyon é bölcseség többé * Te- ,

mánban ? elveszett é a tanács az értel-^'

meséktl? hijábavalóvá lett é az böl-

^

CSeségek ? * Abd. vers 8. Ezék. 32, 29.
;

8. Fussatok el, (megtértek, ravasz ta-

nácsot tartottak, hogy otthon lakjanak)

Dédánnak lakosai ; mert Ézsaúnak ve-

szedelmét hozom reá, az meglátó-

gatásának idején.

9. Ha a szlszedk jöttek volna te

reád : nem hagytak volna é szlt ? Ha
lopók * jöttek volna éjszaka : avagy nem |

csak azt vesztették volna é el, mellyel !

megérték volna k ? * am. vers,5.

10. Mert én mezitelenitem meg Ézsaút,
|

az titkait én jelentem ki, és magát

el nem rejtheti, az magva elpusztít-

tatott, és az attyafiai, és szomszédai,
j

és nem lészen a ki ezt mondja :
\

11. Hagyd el a te árváidat, én eltar- !
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torn, és a te özvegyid én bennem vessék

reménységeket

;

12. Mert azt mondja az Úr : Imé a

kiknek nem kell vala meginniok a po-

hárt, ugyan csak megisszák: te pedig

teljességgel szabados lennél é ?Nem lé-

szesz szabados, mert kétség nélkül meg-
iszod ;

13. Mert én magamra * megesküdtem,

azt mondja az r, hogy elpusztul, és

gyalázatban, pusztaságban és átokban

lészen f Boczra, és minden városai

örökkévaló pusztaságban lésznek !

* Zsid. 6, 13. t Ésa. 63, 1. 4.

14. Szót hallottam * az Úrtól, és el-

küldetett a követ a Pogányokhoz, a ki

ezt mondja: Gyljetek öszve, és jöjjetek

el reá, és keljetek fel a harczra.
* Atd. vers 1.

15. Mert imé a Pogányok között meg-
gyaláztalak téged, és az emberek között

utálatossá tettelek.

16. Megcsalt téged a te félelmed, és a

te szived kevélysége, ki lakol a kszik-

lák hasadékiban , ki elfoglaltad a he-

gyeknek tetejeket. Ha ollyan magas
helyen raknád is a te fészkedet, mint a

saskesely, * leyonszalak onnét is téged

azt mondja az r ; Abd. vers 4.

17. És elpusztul Edom, úgyhogy valaki

általmegyen rajta elálmélkodik, és min-

den veszedelmén * süvölt. * rész 50, 13.

18. Sodomának* és Gomorának, és az

szomszéd városm^k elsüllyedések sze-

rint, azt mondja az r, egy ember sem
lakik ott, és benne embernek fija nem
lakozik. * 1 Móz. 19, 25.

19. Imé mint az oroszlán felemelte

magát a Jordánnak magassága felett,

az ers isíennek lakhelye ellen : De ha-

marsággal kizöm ötet ez ország\)6\, és

a ki választatott, azt tészem azon Feje-

delemmé ; mert kicsoda hozzám ha-

sonló ? -és ki rendel nékem idt, és

kicsoda az a pásztor, a ki én * ellenem

megállhatna ? * Jót 4, 10.

20. Annakokáért halljátok meg az Úr
tanácsát, mellyet tartott Edom ellen, és

az gondolatit, mellyeket gondolt Té-
mánnak polgárai ellen : ha a nyájnak

kicsinyei nem vetik le ket , ha az

lakhelyeket nyakokba nem vonszák.

21. Az romlásoknak szava eltt

megrendült a föld, az kiáltásoknak

szava meghallatott a veres tengeren.

22. Imé mint a saskesely felj az el-

lenség^ és repül, és az szárnyait elter-

jeszti Boczrán : Es az Edom vitézinek

szivek lészen az napon, mint a fájdal-

mas asszonynak szive.

23. Damaskus * ellen : Megszégyenült

Emát és Árpád : mert gonosz hirt hal-

lottak, és elolvadtak mint az, a ki a

tengeren lévén a félelem miatt nem
nyUghatik. * Ésa. U, 1. 2 Kir. 16, 9.

24. Megertlenült Damaskus, a futás-

hoz készül és reszketés vette körül,

nyomorúság és fájdalmak környékezték

meg tet, mint a szül asszonyt.

25. Miért nem maradott ki a vészedé-

lemtl a dicséretes város, az én örö-

memnek városa ?

26. Azért elhullanak az ers férjfiai

az utczájokon, és minden vitézl férj-

fiak levágatnak az napon, azt mondja a

Seregeknek Ura.

27. És tüzet gyújtók Damaskus k-
falán, és a Benhadád * palotáit meg-
emészti. * Ámds 1, 4.

28. Kédárnak és Házornak országai

fell, mellyeket megvert Nabukodono-
zor a Babilóniai Király, ezt mondja az

r: Keljetek fel, menjetek fel Kédárra,

és a Napkeletnek fijait veszessétek el

;

29. Az sátoraikat és az nyájokat

elviszik, és az kárpitjaikat és minden

edényeiket és tevéiket magoknak elhajt-

ják, és kiáltanak, és köröskörül félelem

lészen rajtok.

30. Fussatok el, menjetek messze, (ra-

vasz tanácsot tartottak, hogy otthon

lakjanak) Házornak lakói, azt mondja

az Úr : mert tanácsot tartott ti ellene-

tek Nabukodonozor a Babilóniai Király,

és ellenetek gondolatot gondolt.

31. Keljetek fel, menjetek a bátorsá-

gos nemzetség közzé, azok közzé, kik

békességben lakoznak, azt mondja az

ür, kiknek sem kapujok ;
* sem zárjok

nincsen, csak magok laknak !
*Ezék.38,ii.

32. És az tevéik elhajtatnak és az

sok barmaik prédák lésznek, és elszélesz-

tem ket minden szélre, minden szege-

letre, és minden határai fell hozok

reá veszedelmet, azt mondja az Ür.

33. És Házor lészen sárkányok lakhelye,

örökkévaló pusztaság, senki ott nem la-

kik, és embernek fija^nem lakja azt.

34. Ezt mondá az Úr Jerémiás Prófé-
' tának Elám ellen. Sédékiásnak * Júda
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Királyának országlása elein, hogy meg-
mondaná ;

* 2 Kir. 24, 17. 18.

35. Ezt mondja a Seregeknek Ura :

Imé én eltöröm az Elám kézivét, melly-

ben helyheztetik az reménységeket:

36. És hozok * Elám ellen négy szele-

ket az égnek négy határiból és elszé-

lesztem okét mind ezekre a szelekre, és

nem lészen nemzetség ; a kihez nem
futnak az Elám futottal. * Dán. s, 2.

37. És megijesztem Elámot az ellen-

ségei eltt, és az ö lelkeknek keresi

eltt, és hozok reájok nyomorúságot,

tudniillik az én haragomat, azt mondja
az Ür, és utánnok bocsátok fegyvert mind
addig,^ mig meg nem emésztem ket.

38. És letészem az én székemet Elám-
ban, és onnét elvesztem a Királyt és a

Fejedelmeket, azt mondja az Úr

!

39. De végezetre meghozom Elámot a

fogságból, azt mondja az Úr

!

50. RÉSZ.

Babilon romlása. Isten Népe szabadulása.

Ez a szó, mellyet szóla az Úr Babilónia

fell, és a Káldeusoknak földök fell, a

Jerémiás Próféta keze által.

2. Hirdessétek a Pogányok között, és

mondjátok meg, a zászlót emeljétek fel

:

mondjátok meg, azt mondom^ és el ne

titkoljátok; mondjátok ezt: Megvétetett

Babilon, megszégyenült Bél, * elromlott

Merodák, megszégyenültek az faragott

képei, elromlottak az bálványai.
* Ésa. 39, 1. 46, 1.

3. Mert az észak felé való nép feljött

reá, a ki. elpusztítja az földét, és nem
lészen a ki lakozzék benne embertl fogva

oktalan állatig
;
elfutottak, elmentek !

4. Az * napokban, és az idben, azt

mondja az Úr, eljönek az Izráel íijai és

a Júda íijai egyetembe, menvén és sír-

ván mennek, és az ürokat Isteneket

megkeresik. * 2 xrón. 36, 22. 23.

5. A Sionnak útát megkérdik. Sión felé

fordítják az orczájokat, és ezt mondják:
Jöjjetek el és adjátok magatokat az

Úrnak örökkévaló szövetséggel, melly

soha feledékenységben nem lészen.

6. Mint az elveszett * juhok, ollyanok

voltak az én népem, az pásztorai elté-

vesztették ket, a hegyekben bujdostat-

ták ket, a hegyekrl a halomra men-
tek, elfelejtkeztek az fekvésekrl.

* Zak. 10, 2. 3.

7. Mindenek, kik reájok találkoztak

megemésztették ket, és az ellenségeik

ezt mondották : Nem vétkeztünk : mert
vétettek az Ür ellen az igazságnak aklá-

ban azok^ a kiknek attyáiknak remény-
,

ségek volt az Úr.
;

8. Eussatok ki * Babilonból, és Káldea .

földébl jöjjetek ki, és legyetek mint a

kecskebakok a nyáj eltt ; * Ésa. 48, 20.

9. Mert imé én feltámasztom, és fel-

hozom Babilonra * nagy nemzetségek-

nek gyülekezetét északnak földérl, és

ellene hadat rendelnek, azután megve-
rettetik : az nyilai ollyanok, mint az

ers öldökl vitézeké, mellyek közzül -

híjába egy is vissza nem tér. * Dán. 5, 30. 31.

10. És Káldea lészen prédára, valakik •

elprédálják tet , bételnek vele , azt

mondja az Úr

;

11. Mivelhogy örültetek^ mivelhogy

örvendeztetek, * mikor eldulnátok az én

örökségemet^ mivelhogy sokan voltak
;

mint a füvön való üszög, és nyeritette-

tek mint az ers lovak : * Ésa. 47, e.

12. Azért megszégyenült a ti anyátok
'

és a ti szültök felette igen elpirult;
:

Imé a nemzetségeknek sepreje lészen;
'

az 6 földök puszta, száraz és elhagya-

tott lészen.

13. Az Úr haragja miatt nem lakoz-

nak rajta, hanem csak pusztaság lészen,

valaki * általmegyen Babilonon, álmél-

kodik és süvölt minden veszedelmin.
* Ésa. 13, 19-22.

14. Készítsétek a hadat köröskörül i

Babilon ellen, valakik a kézivet felvon- i

szátok, ljjetek reá, ne kiméljétek a l

nyilat : mert az Úr ellen vétkezett. ,

15. Kiáltsatok reá köröskörül; kezét

adta, lehullottak az fundamentomai,

leromlottak az kfalai : mert az r
büntetése ez : büntessétek meg tet, és

a mint cselekedett * ugy cselekedjetek

vele. * Zsolt. 137, 8. 9.
,

16. Vágjátok ki Babilonból a magve-
.j

tt, és a ki kezébe fogja a sarlót az ara- j

tás idején : a megöl fegyver eltt kiki
i

az népéhez szalad, kiki az földe

felé fut.

17. Mint az elszéledt juh az Izráel, az

oroszlánok elkergették tet; elször bé-

nyelte tet az Assiriabeli * Király, és

végezetre e Nabukodonozor f a Babi-

lóniai Király megtörte az csontjait.

* 2 Kir. 17, 6. 2 Kir. 25, 1-10.
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18. Azért ezt moDdja a Seregeknek

Ura, az Izráelnek Istene : Tmé én meg-
látogatom a Babilóniai Királyt és az

földét, miképen meglátogatám az * As-

siriai Királyt. * Ésa. lo, 12.

19. És visszaviszem az Izráelt az ö

lakhelyére, és legeltetik a Kármel he-

gyében és Básánban, és az Efraim hegyé-

ben ésGileádban megelégszik az lelke.

20. Az napokban és az idben, azt

mondja az Úr , kerestetik az Izráel ál-

noksága , de nem * lészen ; a Júda

gonoszságai, de nem találtatnak ; mert

kegyelmes leszek azoknak, a Wket meg-
hagyándok. * rész 33, 8. Ésa. 4, 3.

21. A háborgatóknak földére menj fel,

és a meglátogatásnak lakóit veszesd el,

öljed és veszessed ket, azt mondja az

Úr, és mind a szerint cselekedjél, mint

megparancsoltam néked.

22. Viadal hallatik a földön, és nagy

romlás.

23. Miképen veszett el, és elromlott

az egész földnek * prölye ? miképen

i
pusztult el Babilon a Pogányok között?

* rész 51, 20.

24. Trbe ejtettelek téged, és meg is

vétettél Babilon, te pedig nem tudtad

:

megtaláltattál, és meg is fogattál : mert

az Úrral fedddtél.

25. Felnyitotta az Úr az kincsét, és

elhozta az haragjának edényit : mert

e cselekedet az Úré, a Seregeknek Uráé,

Káldeának földében.

26. Jertek reá mindenfell, nyissátok

fel az rejtekhelyeit, tapodjátok tet
mint a kévét ; és veszessétek el tet,

hogy maradéka ne legyen.

27. Öljétek meg minden tulkait, jöj-

jenek alá a megölésre : jaj nékik ; mert

eljött az napjok, az meglátogatások-

nak ideje

!

28. A futóknak, és a Babilon földébl el-

szabadultaknak szavok,hogy megmond-
ják Sionban azúrnak a mi Istenünknek

bosszúállását , és az * templomáért

való bosszúállását. * 2Kir. 25, 1. 9. 13-17.

29. Gyjtsétek öszve Babilon ellen a

hatalmasokat, mindnyájan kik felvetitek

a kézivet, köröskörül járjatok tábort

ellene, hogy el ne szaladhasson: fizesse-

tek meg néki az cselekedete szerint,

valamint cselekedett, úgy cselekedjetek

vele : mert az Úr ellen * kevélykedett,

az Izráelnek Szenté ellen ! * zak. 1, 15.

801

30. Azért elhullanak az ifjai az ut-

czáiban, és minden vitézei elvesznek

az napon, azt mondja az Úr.

31. Imé én te yq^^ megyek, azt mondja
az Úr, a Seregeknek Ura, óh * kevély

;

mert eljött a te napod, a te meglátoga-
tásodnak napja ! * Dán. 4, 27. 5, 23. 24. 30.

32. És megütközik a kevély, és elesik,

és senki nem lészen, a ki tet felköltse

;

és meggyújtom a tzet az városiban,

melly megeméssze azokat, valakik kö-

rülte vágynak.

33. Ezt mondja a Seregeknek Ura

:

Megnyomoríttattak volt az Izráel fijai,

és a Júdának fijai egyetemben , és

mindnyájan, kik ket elrablották, rab-

ságban tartják ket, nem akarják * el-

bocsátni ket ; * Ésa. 49, 24. 26.

34. De az Megváltójok ers. Seregek-

nek Ura az neve, bizonnyal felveszi

az pereket, hogy megháborítsa a föl-

det, és a Babilon lakóit megrettentse.

35. Fegyver lészen a Káldeusokon, azt

mondja az Úr, és Babilonnak lakóin, és

az Fejedelmin, és az Bölcsein.

36. Fegyver lészen az varázslóin, és

megbolondulnak, fegyver lészen az

vitézein és elijednek.

37. Fegyver lészen az lovain, és az

szekerein, és az egész községnek
sokságán

,
melly vagyon benne, és

lésznek hasonlatosok az asszonyokhoz.

Fegyver lészen az kincsein, és meg-
fosztatnak.

38. Szárazság lészen az vizein, és el-

száradnak : mert bálványoknak földe az,

és a faragott képekben dicsekednek.

39. Azért lakoznak ott a fenevadak a

baglyokkal, ennekfelette lakoznak benne
struczmadárnak fijai, és soha többé azt

nem lakják, azt mondom^hogj nem lak-

ják nemzetségrl nemzetségre.

40. Miképen Isten elsülyeszté * Sodo-

mát és Gomorát, és a,z szomszéd vá-

rosit, azt mondja az Úr, nem lakik ott

egy ember is, és embernek fija nem
lakja azt. * 1 móz. 19, 25.

41. Imé elj északról a nép, és a nagy
nemzetség, és sok Királyok támadnak a

földnek határiból.

42. Ivet és paizst vésznek kezekbe, ke-

gyetlenek lésznek, és semmi irgalmas-

ság bennek nem lészen ; az szavok

mint a tengernek zúgása, és lovagok

lésznek, készek lésznek mindnyájan mint
51
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a férjíiú, a viadalra te ellened, te Ba-
bilonnak leánya

!

43. Hallotta a Babilóniai Király az o

bireket, és az kezei elszakadoztak a

félelem miatt, a nyomorúság vette Ötet

körül, a fájdalom, mint a gyermekszül
asszonyt.

44. Imé mint az oroszlán * felemelte

magát a Jordán vizének magassága fe-

lett^ az ers /síennek lakhelye ellen ; de

bamar kizöm tet ^ földrl, és a ki vá-

lasztatott arra, azt tészem azon Fejede-

lemmé ; mert kicsoda hasonlatos hoz-

zám ? és ki szab nékem törvényt ? és

kicsoda a pásztor, a ki én ellenem áll-

jon : * rész 49, 19.

45. Azért halljátok meg az Úrnak ta-

nácsát, mellyet tartott Babilon ellen, és

az gondolatit, mellyeket gondolt Kál-

dea földe ellen : ha le nem vonszák ket
a nyájnak kicsinyei ha az ö házokat

nyakokra nem rontják?

46. A megvett * Babilonnak kiáltása

miatt megindult a föld, és az kiáltása

hallatott a pogányok között.
* Dán. 5, 30. 31.

51. EÉSZ.

Babilonnak romlása, és annak okai.

Ezt mondja az r : Imé én támasztok

Babilon ellen, és azok ellen, a kik az én

ellenségimnek közepette lakoznak, nagy
szélvészt

:

2. És küldök Babilon ellen szórókat,

kik tet * megszórják, és az földét

megüresítik ; mert lésznek ellene min-

denfell a nyomorúságnak napján.
* Ezék. 22, 15.

3. A kézivesnek, ki az kézivét meg-
vonsza, és a ki felöltözik pánczéljába,

azt mondom, ne kedvezzetek az ifjai-

nak, öljétek meg minden seregét

;

4. És elesnek a megölettek a Káldeu-

sok földén, és az általverettek az ut-

czáin.

5. Mert nem hagyatott el az Izráel és

Júda az Istenétl a Seregeknek Urá-

tól : (St inkább az földök rakva vé-

tekkel) az Izráelnek Szentéért.

6. Eussatok ki * Babilonból, és kiki

tartsa meg az lelkét, ne vesszetek el

az gonoszságában : mert az Ür meg-
látogatásának ideje ez, megfizet néki.

* rósz 50, 8.

7. Mint az aranyos pohár, ollyan Ba-

S 50. 51.

bilon az r kezében, megrészegíti ez

egész földet: a pogányok isznak az

borából, azért megbolondulnak a pogá-

nyok.

8. Hamar elesett * Babilon, és elrom-

lott; ordítsatok rajta, kössétek f be bal-

zsammal az fájdalmát, netalán meg-
gyógyul. * Ésa. 21, 9. Jel. 14, 8. f rész 46, 11.

9. Gyógyítottuk Babilont, de meg nem
gyógyult ! hagyjátok el tet, és menjünk
kiki az földébe, mert az égig hatott az

Ítélete, és felemelkedett a felhkig.

10. Kihozta az r a mi igazságinkat,

jertek el, és beszéljük meg Sionban a

mi Urunknak Istenünknek dolgát.

11. Készítsétek a nyilakat, a paizso- i

kat keressétek öszve
;
felindítja az r a ;

Médiabeli Királyoknak lelkeket : mert \

Babilon ellen vagyon az gondolatja,

hogy elveszesse azt : mert az rnak '

bosszúállása ez, az * templomáért való ;

bosszúállása. * rész 50, 28. 33.

12. Babilonnak kfalain emeljétek fel

a zászlót, ersítsétek meg az rizket, :

szerezzetek vigyázókat, rendeljétek el a

leseket : mert az r meg is gondolta,

meg is cselekedte azokat, mellyeket szó-

lott a Babilonnak lakói ellen.

13. Oh te, ki lakozol nagy sok vizek

mellett, ki felette gazdag vagy, eljött a {

te határod, és a te nyomorúságod mér-
\

téke !

I

14. Megesküdt a Seregeknek Urá az
|

lelkére, * mondván : ha bé nem töltelék \

téged emberekkel, mint a cserebogarak-
,

kai, és énekelnek te felled diadalmas
\

éneket. * Áms e, s. -\

15. A ki teremtette a földet * az ^\

erejével, a ki megersítette a /ö^c^ kerek-
;

ségét az bölcseségével, és az értel-

mével kiterjesztette az egeket :
^

* rész 10, 12. 16. :

16. A ki egy szavával az égben szerez
|

vizeknek sokaságát, minekutánna fel-
:

viszi a felhket a földnek határából,

villámást esvel egyetemben szerez, és

kihozza a szelet az kincses helyeibl, 'j

17. Minden ember bolondabb, hogy
'

nem mint eszébe vehetné, hogy minden ;?

ötvös megszégyenült a tle öntetett bál-

vány miatt: mert hazugság az öntése,

és bennek lélek nincsen.

18. Hijábavaló dolgok, nevetségre va-

lók, az meglátogatásoknak idején el-

vesznek.
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19. Nem ollyau, mint* azok, a Jákób-
11ak öröksége : mert mindeneknek Te-

remtje 0, és az ö örökségének pálczája,

Seregeknek Ura az ö neve ! *zsoit. 115,4-7.

20. Pörölyöm * vagy te nékem, liadi

eszközeim
,
hogy általad megrontanék

sok nemzetségeket, és általad elveszte-

ném az országokat. * rész 50, 23.

21. És általad megrontanám a lovat

és a rajta ült; hogy te általad öszve-

rontanám a szekeret és a benne ült

:

22. És öszvetörném általad a férjfiat

és az asszonyt
;

hogy megrontanám
általad a vént, és a gyermeket : hogy

megrontanám általad az ifjat, és a szü-

zet
;

23. És öszvetörném általad a pásztort

és az nyáját: és megrontanám általad

a szántó embert, és az igabarmát ; és

megrontanám általad a Hadnagyokat,

és a ff Urakat.

24. És megfizetem a Babilonnak, és

Káldeának minden lakóinak, mind azo-

!kat az gonoszságaikat, mellyeket cse-

lekedtek * Sionban a ti szemeitek láttára,

azt mondja az Úr : * vers 11. zak. 1, 11.

25. Imé én te reád fordulok, veszede-

lemnek hegye,, azt mondja az Úr, a ki

minden földet elvesztettél, és reád ki-

nyújtom az én kezemet, és * alávetlek

téged a ksziklákról, és megégettetett

I

rakássá tészlek tégedet. * sir. 1. 21.

26. És te tled nem visznek * követ a

szegeletre , és a fundamentomra ; mert
örökkévaló pusztaságban lészesz, azt

mondja az r. * Ésa. 13, 19. 20.

27. Emeljetek zászlót a földön, fuval-

jatok trombitát a pogányok között, ké-

szítsétek ellene a pogányokat, gyjt-
sétek öszve ellene az Ararátnak, Men-
üinek és Askenáznak országit,válasszatok

ellene Hadnagyot ; hozzátok ki a lo-

vakat mint a rettenetes cserebogarakat;

28. Készítsétek ellene a pogányokat,

tudniillik Médiának Királyit, az Had-
nagyait, és minden ff Urait, és az

birodalmának minden földét.

29. És megrendül a föld, és fájdalom-

ban lészen : mert az Úrnak minden gon-
dolatja állhatatos lészen Babilon ellen,

hogy Babilonnak földét elpusztítsa, any-
nyira

,
hogy senki ne legyen * benne

lakozó. * Ésa. 13, 20-22.

30. Babilonnak vitézei megszntek a

viadaltól, csak a kerítésekben ültek,

elfogyatkozott az ersségek , hason-
latosokká lettek az asszonyokhoz, fel-

gyújtották az ö lakhelyeit, eltörtek az

zárjai.

31. A posta a postának eleibe fut, és

a hírmondó a hírmondónak eleibe, hogy
megmondja a Babilóniai Királynak, hogy
megvétetett az városa onnan kivül.

32. És a révhelyek elfoglaltattak, és

az állótók tzzel megégettettek, és a vi-

tézek elrettentek

;

33. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura,

az Izráelnek Istene ; Babilonnak leánya

ollyan, mint a szér
;
jelen vagyon az

megnyomattatásának ideje
,
még egy

kicsiny id vagyon ide hátra, és elj az

aratásának ideje.

34. Bényelt engem, elrontott engem
Nabukodonozor a Babilóniai Király, üres

edénnyé tett engem
,

bényelt engem
mint a sárkány, bétöltötte a hasát az

én gyönyörségimmel, és kivetett enge-

met
;

25. Az én rajtam és az én testemen

esett hatalom Babilonra * térjen ,
azt

kezdi mondani a Sionnak lakozó leánya;

és az én vérem e Káldeának lakozói el-

len, azt kezdi mondani Jérusálem !

* Zsolt. 137, 8.

36. Azért ezt mondja az Úr : Imé én

megitélém a te ügyedet, és bosszút ál-

lok * éretted, és megszáraztom az ten-

gerét ; és az forrását kiapasztom.
* rész 50, 21-39.

37. És Babilon lészen egymásra om-
lott Mrakás, sárkányoknak lakhelye,

csuda és süvöltés, lakó nélkül való.

38. Együtt orditnak mint az oroszlá-

nok, ordítnak mint az oroszlánoknak

kölykeik.

39. Az Ö kedveknek idején teszek né-

kik lakodalmakat , és megrészegítem

ket, hogy vigadjanak, és örökkévaló

álmot aludjanak, és fel ne serkenjenek,

azt mondja az Úr !

40. Elhozom ket mint a bárányokat

a megmetszésre, mint a kosokat a ba-

kokkal egyetemben.

41. Miképen vétetett meg * Sésák, és

elfoglaltatott az egész földnek dicséreti?

Mimódon pusztittatott el Babilon, min-
den nemzetségek között ? * rész 25, 26.

42. Feljött Babilonra a tenger, az

habjai miatt * elboríttatott. * Ésa. s, 7. s.

43. Az városai * elpusztulnak, száraz

51*
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és elpusztult föld lészen, mellyen senki

nem lakozik, sem az embereknek íija

által nem megyén rajta. * Ésa. h, 23.

44. Meglátogatom 0 magát is Bélt Ba-
bilonban, és kivonom * szájából a mit
benyelt, és többé nem futnak reá a nem-
zetségek, Babilonnak kfala is leromol.

* Esd. 1, 7—11. Dán. 1, 2.

45. Jöjjetek ki belle, óh én népem, és

kiki szabadítsa meg lelkét az Úr ha-
ragjától.

46. És meglássátok, hogy el ne olvad-

jon a ti szivetek, és ne féljetek a hirtl,

melly hallatik e földön, mikor elsö esz-

tendben elj a hir^ és a második esz-

tendben is azon hir, és mikor lészen a

földön dúlás, és az uralkodó eljö az ural-

kodóra.

47. Azért imé eljnek a napok, és

meglátogatom Babilonnak öntött * ké-
peit, és minden földe megszégyenül,
és minden megöletette! elhullanak

közepette. * Ésa. 46, i. 2.

48. És vigadoznak Babilon ellen az

egek és a föld^, és minden benne valók

:

mert észak fell eljnek az elpusztí-

tói, azt mondja az Úr

!

49. Miképen Babilon oka volt, hogy
az Izráelnek megöletettél elhullanának:

azonképen Babilonban * elhullanak az

egész föld megölettettél. * zsoit. 137, s.

50. Menjetek el, kik megszabadulta-
tok a fegyvertl, ne álljatok, emlékez-
zetek meg távol földön az Úrról, és jus-

son eszetekben Jérusálem.

51. Megszégyenittettünk : mert hallot-

tuk a gyalázatot, elborította a mi or-

czáinkat a kissebbség, hogy az idegenek
jöttek az Úr házának szent hajlékába.

52. Azért imé eljnek a napok, ázt

mondja az Úr, és meglátogatom az

öntött képeit, és minden földein kiált

a sebes.

53. Ha Babilon felmegyen az * égbe,

és ha megersíti az ersségének ma-
gasságát: mindazáltal ellene elmen-
nek tlem a pusztítók, azt mondja az

Ur. * Ámós 9, 2.

54. Kiáltás hallatik Babilonból, és a

Káldeusok földébl nagy romlás :

55. Mert elpusztítja az Úr Babilont, és

elveszti belle a nagy szót, jóllehet zug-

nak az habjai, és mint a sok vizeknek,

ugy hallatik az szavoknak zúgása.

56. Mert eljött ellene, tudniillik

Babilon ellen, a pusztitó, és rabbá estek

az vitézei, eltörött az kézívek : mert
a megfizetésnek * Istene az Úr bizony-

nyal megfizet. * 5 móz. 32, 35.

57. És megrészegítem az Fejedel-

mit, és az Bölcseit, és az Hadnagyit, m

és az Tiszttartóit , és vitézeit, és 1
örökké alusznak, és fel nem serkennek, I
azt mondja a Király, kinek neve Sere- I

geknek Ura ! I

58. Ezt mondja a Seregeknek Ura :

'

Babilonnak széles kfala bizonnyal el-
^

töretik, és az magas kapui tzzel meg-
égettetnek, és "a népek hijába munkál- J

kodnak, és a pogányok munkálkodnak a 1

tznek, és hijába fáradnak. 1

59. Ez a szó, mellyet Jerémiás Pró-
|

féta parancsok Serájának, Nériafijának, v

klMahásiás fija volt: mikor Babilonba

menne Sédékiástól a Júda Királyától,

Királyságának negyedik esztendejében

:

Serája pedig vala Ménukhának Feje-

delme^

60. És megirá Jerémiás egy könyvbe

mind a háborúságot, melly következend
vala Babilonra, tudniillik mind ezeket

a szókat, mellyek megírattak Babilon

ellen.

61. És monda Jerémiás Serájának:

Mikor Babilonba jutsz, és látod és elol- i

vasod mind e szókat, 4

62. Ezt mondjad : Uram te szólottál e I

hely ellen, hogy elvesztenéd ezt annyira,

hogy benne lakozó ne lenne, embertl
fogva oktalan állatig, hanem örökkévaló '

pusztaságban lenne.

63. És lészen, mikor a könyvnek olva-

sását elvégezed ; köss reá egy követ, és

hajítsd bé az Eufrátes közepibe.

64. És mond ezt : így merül el Babi-

lon, és meg nem menekedik a nyomorú-

ságtól, mellyet én reá hozok, akármint

fáradjanak ! Eddig vágynak a Jerémiás

beszédei. ..

52. RÉSZ.
I

Jerusalem romlása : Jékniás felinagasztaltatása. fi

Huszonegy esztends * vala Sédékiás,

mikor uralkodni kezde, és tizenegy esz- i

tendeig uralkodók Jérusálemben, és az
\

0 annyának neve vala Hamutál, Libná-
j

ból való Jerémiásnak leánya. *2Kir.24,i8.
j

2. És gonoszt cselekedék az Úr szemei =

eltt, mint * Joákim cselekedett vala

;

* 2 Kir. 23, 36. 37. !
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3. Mert az Úrnak haragjáért, melly

vala Jérusálem és Júda ellen
,
míglen

elvetné ket szine elÖl, Sédékiás enge-

detlen ln a Babilóniai Királynak.

4. Ln pedig az Királyságának ki-

lenczedik * esztendejében, a tizedik hó-

napban, a hónapnak tizedik 7iapján, el-

jve Nabukodonozor a Babilóniai Király,

maga és az derék serege Jérusá-

lemre, és tábort járának ellene, és min-

den fell sánczot vetének fel ellene.

* 2 Kir. 24, 1-10.

5. És a város megszállásban ln. Sé-

dékiásnak tizenegyedik esztendejéig.

6. A negyedik hónapban, a hónapnak
kilenczedik napján, nagy éhség támada
a városban, annyira hogy a föld népé-

nek kenyere nem volna.

7. Megvéteték a város, és a vitézl

népek mind elfutának, és éjszaka kime-

nének a városból a kapunak útán, a két

kfalak között, mellyek valának a Ki-

rály kerténél, (a Káldeusok pedig valá-

nak a város mellett köröskörül,) és

elmenének az úton, melly viszen a pusz-

tába.

8. Megüzé pedig a Káldeusok serege a

Királyt, és megfogák Sédékiást Jérikó-

nak pusztájában : mert minden serege

elfuta mellle.

9. Megfogák azért a Királyt, és vivék

tet a Babilóniai Királyhoz Riblába,

melly vagyon Ernát földében, ki tör-

vényt láttata reá.

10. És fejeket véteté a Babilónia Ki-

rály a Sédékiás fijainak, szemei láttára,

és ennekfelette Júda minden Fejedelmi-

nek fejeket véteté Riblában.

11. Sédékiás Királynak pedig * szemeit

kitolatá, és lánczra vetteté, és viteté

tet a Babilóniai Király Babilóniába, és

veté tet a tömlöczbe mind halálának

napjáig. * 2 Kir. 25,7.

12. Ötödik hónapban pedig, a hónap-
nak tizedik napján, (az esztend pedig

tizenkilenczedik esztendeje vala Nabu-
kodonozornak, a Babilóniai Királynak)

Nabuzáradán a vitézeknek Hadnagyok,
a ki áll vala a Babilóniai Király eltt,

eljve Jérusálembe
;

13. És felgyujtá az Úr * házát s a Ki-

rály házát, és Jérusálemnek minden
házait, és minden nagy házat tzzel
megégete. * i Kir. 9, 2. e-s.

14. És Jérusálemnek minden kfalait
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köröskörül leronták a Káldeusoknak
minden seregei, kik valának a vitézek

Hadnagyával.

15. A községnek pedig szegényibl, és

a több nép közzl, kik a városban meg-
maradtak vala, és a futottak közzül, kik

futottak vala a Babilóniai ííirál3^hoz, és

a sokaságnak maradékából fogságra vi-

vé Nabuzáradán a vitézek Fhadnagya.
16. A föld népének pedig szegényei

közzül meghagyá Nabuzáradán, a vité-

zek Hadnagya , a szlmiveseket és a

szántó embereket:

17. És a réz * oszlopokat, mellyek

valának az Úr házában, és a klábakat,
és a réztengert, melly vala az Úr há-

zában, eltörék a Káldeusok, és azoknak
minden rezét elvivék Babilonba.

* 1 Kir. 7, 15-26.

18. A vasfazekakat is, és a seprket,

és az éneklszerszámokat, és a meden-
czéket, és a kalánokat s minden rész

eszközöket, mellyekkel szolgálnak vala,

elvivék.

19. És a vedreket, és a temjénezket,

és a medenczéket, és a fazekakat, és a

gyertyatartókat, és a mozsarakat, és a

poharakat : mind arany mind ezüst edé-

nyeket elvivé a vitézek Hadnagya.
20. Két * oszlopot, egy réztengert, és

tizenkét rézökröket, mellyek valának a

tenger feneke alatt, mellyeket csinált

vala Salamon Király az Úrnak házába;

nem vala mértékek mind ezeknek a réz-

edényeknek. * 1 Kir. 7, 15. 26. 40-50.

21. Es az oszlopokat a mi nézi, * az

egyik oszlopnak tizennyolcz sing vala

magassága, és tizenkét sing sinór éri

vala által köröskörül azt, mellynek te-

mérdeksége vala négy ujjnyi, és bell

üreg vala, * 2 Kir. 25, 17.

22. A gombja pedig, melly vala ezen

felül, réz vala^ egyik gombnak magas-
sága t singnyi vala^ és a hálók és po-

magránátok a gombon köröskörül mind
rézbl valának, és hasonlatosok a má-
sodik oszlophoz, és a pomagránátok is.

23. Volt pedig a pomagránát kilencz-

venhat minden fell, mindenestl a po-
magránát * száz, a hálón felül köröskö-

rül. * 1 Kir. 7, 20.

24. Elvivé a vitézek hadnagya Sérá-

ját is a Fpapot, és Sofóniást, a máso-
dik Papot, és az ajtónak három rizit.

25. És a városból elvive egy Fembert,
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a kik Hadnaggyá tétetett vala a vitézl

renden, és hetet a férjfiak közzül, kik

állanak vala a Király eltt, kik találta-

tnának a városban, és a seregnek f író-

deákját, ki a föld népét felvészi vala a
hadra : és hatvan férj fiakat a föld népe

közzül, kik találtatának a városban.

26. Felvévén ezeket Nabuzáradán a

vitézek Fhadnagya, elvivé ket a Ba-
bilóniai Királyhoz Eiblába.

27. És levágatá * ket a Babilóniai

Király, s megöleté ket Kibláb an, Ernát

földében, és elviteték Júda az földé-

bl. *2Kir. 25, 21.

28. Ez a nép, mellyet elvitete Nabu-
kodonozor, a hetedik esztendben, há-

romezer és huszonhárom Zsidókat.

29. A tizennyolczadik esztendben
Nabiikodonozor elvitete Jériisálembl

nyolczszáz és harminczkét lelkeket.

30. Nabukodonozornak huszonharma-
dik esztendejében , elvitete Nabuzára-

dán a vitézek Fhadnagya , hétszáz

negyvenöt Zsidókat. Mindenestl voltak

négyezer és hatszáz lelkek.

31. Ln pedig Joákimnak, a Júda Ki-

rálya fogságának harminczhetedik esz-

tendejében, a tizenkettdik hónapban,

a hónak huszonötödik napjin, felemelé

Evilmerodák a Babilóniai Király, a melly

esztendben uralkodni kezde, Joákim-

nak a * Júda Királyának fejét, és ki-

vevé tet a tömlöczbl. * 2 Kir. 24, 15

32. És szóla vele szép szóval, és hely-

hezteté az királyiszékit a Királyoknak

székek felett, kik vele valának Babi-

lonban.

33. És elváltoztatá a tömlöczben való

ruháit, és mindenkor nála eszik vala

kenyeret életének minden napjaiban.

34. És táplálására való eledel adatik

vala néki szüntelen a Babilóniai Király-

tól, minden napra mind halálának nap-

jáig életének minden napjaiban.

JEEÉMIÁS
1. RÉSZ.

A Zsidó nép romlásának siratása. Könyörgés.

Miképen ül * pusztán csak maga a

Város, melly bvölködik vala sok nép-

pel ? úgymint özveggyé ln a pogány-

népeknek Asszonya ? a tartományok-

nak t Fejedelme ln adófizetvé!
* 2 Kir. 21, 13-15.

t 2 Sám. 8, 1—3. 12. 14. 2 Krón. 9, 22. 26.

2. Mimódon sir felette igen éjszaka, és

az könyhullatásai az * orczáján le-

folynak? nem találtaték minden ba-

rátai közzül, ki megvigasztalná tet

:

minden barátai megutálák tet, és

lnek néki ellenségei. * Jer. i3, 17. 14, 17.

3. Számkivetésre * méne Júda a nagy

nyomorúság miatt, és a nagy szolgálat

miatt, és lakozván a pogányok között,

nem talála nyugodalmat : Valakik tet
kergetik vala, elérék tet a szoros úta-

dón. * 5 Mz. 28, 36. 64.

4. Sionnak útai mind sirnak, hogy
nincsenek , kik * felmennének az f In-

nepnapra ! Minden kapui elpusztultak,

az Papjai sirnak, az szüzei szomo-

rúak, és maga vagyon nagy keser-
ségben ! * Hds. 2, 10. 1 3 Móz. 23, 2-44.

5. Az ellenségei * fkké lettek, az

SIRALMAI.

ellenségei szerencsésen cselekedtek

:

mert az Ür verte meg tet az bné-
nek sokságáért : az kisded gyermekei

a rabságra ménének az ellenség eltt.
* 5 Móz. 28, 13.

6. És eltávozók a Sión leányától min-

den ékessége, lettek az Fejedelmei

ollyanokká mint a szarvasok
,

mellyek

nem találnak eledelt, és elfutának min-

den er nélkül az ellenség eltt.

7. Megemlékez ék Jérusálem az nyo-

morúságának, és az keserségének

napjain minden gyönyörüségirl, mely-

lyek voltak eleitl fogva, mikor esnék

az népe az ellenség kezébe, és nem
volna semmi segedelme. Látá az ellen-

ség tet, és csufolá az gyönyöriiségi-

nele megsznését.
8. Vétkezék felette igen Jérusálem

;

azért csúfoltaték meg. Mindnyájan a kik

tisztelik vala tet, megutálák tet, mert

láták az * rútságát; pedig sirván

fohászkodott, mivelhogy hátra vettetett.

* Ésa. 47, 3.

9. Az rútsága * vagyon az ruhájá-

nak prémin, nem emlékezett meg az ö

utolsó ^(^ejérl ! leszálla csudálatoské-

pen, nem volt néki vigasztalója. Tekintsd
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meg, óh Uram, az én nyomorúságomat:
mert az ellenség én rajtam eröt vett

!

* Ezek. 24, 6. 7.

10. Az ellenség kezét kinyújtotta min-

den ö drága kivánatosira : mert látta a

pogányokat bémenni az szent helyébe,

kik fell megparancsoltad vala, hogy bé

ne * menjenek a te Gyülekezetedben.
* 5 Móz. 23, 3.

11. Minden ö népe fohászkodik, kenye-

ret * keresvén, adták az ö drága marhá-
jokat kenyérért, hogy megujitanák lelke-

ket. Lásd meg, Uram, és tekintsd

meg, hogy lettem utálatossá !
* Jer. 52, e.

12. Ne legyen nehéz néktek mindnyá-
jan, kik általmentek az úton, tekintsé-

tek meg. és lássátok, ha vagyon é oUyan
bánat, mint az én bánatom, melly én

rajtam esék : mert keserséggel illetett

engem az r, az haragjának napján !

13. A magasságból tüzet bocsátott az

én csontaimra, és uralkodott azokon;

hálót vetett az én lábaimnak, elvetett

engem, pusztává tett engem, 05 szüntelen

bánkódom !'

• 14. Egybeköttetett az én * álnoksá-

; gimnak igája az kezével, egybefonat-

tak , és bévettetek az én nyakamba,
ertlenné tette az én ermet ; adott en-

gem az Ur azoknak kezekbe, kiktl meg

I

nem szabadulhatok.
^

* jób u, le-is.

I 15. Megtapodta az Úr minden én ers
vitézimet én közöttem, gylést tett elle-

nem, hogy az én ifjaimat megrontaná,
sajtót * nyomott az Úr a Júda szz leá-

nyának. * Ésa. 13, 3. 63, 3.

• 16. Ezekért sirok én, az én * szemem-
bl, az én szemembl alámegyen a viz

:

mert messze távozott tlem a vigasz-

. taló, ki megvigasztalná az én lelkemet

:

az én fiaim elvesztek: mert hatalmat
vett az ellenség.

17. Kiterjesztette Sión az kezeit,

nincsen néki vigasztalója, az Úr paran-
': csolt Jákób ellen, hogy az ellenségei

körülvennék tet : lett Jérusálem kö-
ZÖttÖk utálatos. * vers 2. Jer. 13, 17.

18. igaz az Úr : mert az szája * ellen

rugódoztam : halljátok meg, kérlek, min-
den népek, és lássátok meg az én bána-
tomat, az én szüzeim, és az én ifjaim a

rabságra mentek ! * Jer. is, 12. 1 sám. 12, 15.

19. Kiáltottam az én bánátimat : de k
megcsalának engemet, az én Papjaim

az én Véneim a városban holtak meg,

ételt * keresvén magoknak, hogy meg-
elevenítenék az lelkeket. * Jer. 30. u.

20. Tekints meg, oAUram : mert gyöt-

relemben vagyok, az én bels * részeim

elepedtek , elfordult az én szivem én

bennem : mert ellened rugódoztam ; ott-

kinn fegyver pusztit, f otthon halál

vagyon ! * rész 2, 11. Ésa. 16, 11. f Jer. 14, 18.

21. Hallották, hogy én fohászkodom;

de nincsen nékem vigasztalóm, minden
ellenségim hallván az én nyomorusági-

mat, örültek, hogy te ezt cselekeszed

;

elhozod a napot redjok, mellyet te ren-

deltél , és ollyanok lésznek , mint én

vagyok. * Jer. 51, 24. 25.

22. Minden gonoszságok menjen
eldbe, és cselekedjél vélek, miképen

cselekedtél én velem minden én gonosz-

ságimért : mert sok az én fohászkodá-

som, és az én szivem szomorú !

2. RÉSZ.

Itt is azon siralom vagyon.

Miképen homályosította meg haragjá-

ban az r Sionnak leányát, az * égbl
aláhajitá a földre Izráelnek ékességét,

és meg nem emlékezett haragjának ide-

jén az lábai alatt való f székrl?
* vers 9. 10. rész 1, 1,

t 1 Krn. 28, 2. 18. 2 Móz. 25, 18-22.

2. Elvesztette az Úr minden kimélés

nélkül Jákóbnak minden hajiékit, letö-

reté haragjában a Júda leányának ers-
ségit, a földre hányatván megrútitá az

országot, és annak Fejedelmit.

3. Letöré haragjában Izráelnek minden
szarvát, hátra vonván karját az ellen-

ségtl, és gerjesztettJákób ellen úgymint
köröskörül megemészt lángnak tüzét.

4. Megvoná kézivét mint az ellenség,

megersité az jobbkarját mint az el-

lenség, és mindent, valami a szem eltt

szép vala, megöle Sión leányának sáto-

rában, kiönté mint a tüzet az bosszú-

állását.

5. Volt az Ür ollyan, mint az ellenség
;

elvesztette az Izráelt, elvesztette minden
palotáit, elhányatta minden erssé-

git, és megsokasította Júdának leányá-

ban a sirást és a jajgatást.

6. És elhányta, mint a kertet, * az

sátorát, elvesztette az Gyülekezetét,

elfelejtkezett az Úr a Sionban való Gyü-
lekezetrl, és a Szombatról, és megu-
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tálta búsult haragjában a Királyt, és a

Papokat. * Zsolt, so, 13. Ésa. 5, 4. 5.

7. Megutálá az Úr az oltárát, meg-
veté * az ö szentséges helyét, az ellen-

ség kezébe adá az palotáinak kfalait:

kiáltást tön az Úrnak házában az ellen-

ség, mint az Innepnapon.
* 1 Kir. 9, 6—8. Jer. 26, 9.

8. Gondolá az Úr, hogy elvesztené a

Sión leányának kfalát :
^ kiterjeszté

mér kötelét ; az elvesztéstl meg nem
voná kezét, és elpusztitá a bástyát és a

kfalt, egyetemben ezek elpusztíttattak.

* 2 Kir. 21, 13. 14.

9. A földre * letöretének az kapui,

elveszté és letöré annak zárjait, az Ki-
rálya és Fejedelmei a pogányok között

vágynak törvény nélkül és az Prófé-

táinak nincsen az Úrtól f jelentetett lá-

tások. * 2 Kir. 25, 1. 9—11. f Zsolt. 74, 9.

10. A földre * leültek, hallgatnak a

Sión leányának Vénei, port hánytak az

fejekre, zsákokba öltöztek, fejeket a

földre bocsátották a Jérusálem leányai.

* vers 1. rész 1,1.

11. Megfogyatkoztak szemeim a sira-

lom miatt, megháborodtak az én bels
részeim, az én májam a földre * kiönte-

tett az én népem leányának gyötrelme
miatt : holott elfogyatkozott a kis gyer-

mek és a csecsszopó a városnak utczáin.

* rész 1, 20.

12. Ezt mondották az annyoknak

:

Hol vagyon a kenyér és a bor ? mikor
tudniillik elvánszorodtak volna, mint a

sebesek, a városnak utczáin, mikor az

lelkek kimulnékaz annyoknak ölökben.

13. Micsoda bizonyságot hozzak néked
eldbe? micsoda példát mutathatnék
nékedJérusálem leánya? mit hasonlitsak

hozzád, hogy megvigasztaljalak téged

Sionnak szz leánya ? mert nagy, mint
a tenger, a te * nyomorúságod : ki gyó-
gyít meg téged ? * Ésa. 51, 19. 20. 22.

14. A te Prófétáid láttak néked * ha-
zugságot és bolondságot, és ki nem
jelentették a te álnokságidat, hogy meg-
térítettek volna téged a fogságból : azt

mondom, hogy hijábavaló prófétziákat

láttak néked, és számkivetéseket.
* Jer. 2, 8. 5, 31. 14, 14. 28, 2—4.

1 5. Az o kezeket egybecsapták a te ve-

szedelmeden , valakik általmentek az

úton, süvöltöttek * és fejeket csóválták

Jérusálem leányán , mondván ; Ez é a

város, melly fell ezt mondották : Bez-

zeg szép, az egész földnek f öröme ez

!

* 1 Kir. 9, 8. 9. Jer. 25, 9. f Zsolt. 48, 3. 4.

16. Megnyitották te rajtad szájokat

minden ellenségid, süvöltöttek, és csi-

korgatták fogókat, ezt mondván -.Veszes-

sük el, bizonyára ez a nap, a mellyet

vártunk, megleltük, láttuk.

17. Megcselekedte az Úr, a miket meg-
gondolt, megteljesítette szavát, mellyet

eleitl fogva * megparancsolt vala , el-

rontotta és nem kedvezett, és megvidá-

mította te rajtad az ellenséget, felemelte

a te ellenségidnek szarvokat.
* 5 Móz. 28, 15. 36. 37. 1 Kir. 9, 7. 8.

18. Kiáltott az szivek az Ürhoz : Oh
Sión leányának kfala, éjjel és nappal

folyjanak a te * könyhullatásid mint a

folyóvíz, meg ne sznjél, meg ne nyu-

godjék a te szemednek fénye
;

19. Kelj fel, kiálts éjjel els álomkor,

öntsd ki szivedet, mint a vizet, az Úr
eltt, emeld fel kezeidet hozzá a te kis-

dedidnek lelkekért, kik elfogyatkoznak

az éhség miatt minden utczáknak elein !

* Jer. 14, 17.

20. Lásd meg Uram, és tekintsd meg,
kivel * cselekedtél igy ! avagy illik é

hogy megegyék f az asszonyok az

méheknek gyümölcsét , tudniillik az

egy singnyi gyermekeket ? avagy illik é

megölettetni az Úr szent helyében a

Papnak, és a Prófétának ?

* Zsolt. 132, 13. 14. t 5 Móz. 28, 15. 53.

21. Az utczákon a földön hevertek a

gyermek és a vén ember, az én szüzeim

és az én ifjaim * fegyver miatt elhullót-

tanak : megöltél haragodnak napján,

megöltél, és nem kedveztél

!

22. Egybehívtad, mint az Innepnapra,

az én féleimimet mindenfell, és senki

meg nem menekedett és meg nem sza-

badult az Úr haragjának napján : a ki-

ket feltartottam és neveltem, az én el-

lenségim emésztette meg azokat.
* Ezék. 16, 38.

3. RÉSZ.

Panasz, vigasztalás, vallástétel, könyörgés.

Én vagyok a sanyaruság látott ember
az haragjának vesszeje miatt.

2. Engem vezérlett, és vitt a setétségre,

és nem a világosságra.

3. Bizonyára reám fordult, kezét reám
fordította mind napestig.
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4. Megszáraztotta az én testemet és

brömet, öszverontotta az én csontai-

mat

!

5. Ellenem ersséget épített, és körül-

vett méreggel, és nyomorúsággal.

6. A setétben fektetett engem, mint a

kik régen megholtak.

7. Megrekesztett engem, és ki nem
szaladhatok; nehéz békókat vetett lá-

baimra.

8. Ha kiáltok és rikoltok is, * bédugta

füleit az én imádságomra.
* Péld. 1, 24. 26, 27. Ezék. 8, 18.

9. Faragott kövei rekesztette bé az én

útaimat, az én ösvénjdmet elfordította.

10. Ö mint az ólálkodó* medve én után-

nam, mint a rejtekben való oroszlán.

11. Az én útaimat elfordította, és da-

rabokra vagdalt engem, elpusztított en-

gem !
* Hds. 13, 7. 8.

12. Megvonta kézivét, és mintegy
czélul tett engem a nyilnak.

13. Az én * veséimbe ltte bé az

tegzének nyilait. * zsoit. 45, 6.

14. Az én egész népemnek csúfja vol-

tam, és * éneklek napestig. *Jób3o, 9.

15. Bétöltött engem sok keserséggel,

megrészegített engem * méreggel.
* Jer, 8, 14.

16. És a kbe kitörte * az én fogaimat,

a porba nyomott engemet. * Péia, 20, 17.

17. És eltávozott az én lelkem a bé-

kességtl, elfeleljtkeztem a jóról.

18. Azért ezt mondottam : Elveszett az

én ersségem, és az én reménységem az

Úrtól.

19. Megemlékezvén az én nyomorusá-
gimról, és az én siralmimról, a méreg-
rl és keserségrl

;

20. Mert valóba megemlékezik a nyo-

moruságokx()\ és megaláztatik bennem
az én lelkem.

21. Errl megemlékezem, azért re-

ménységem^ lészen.

22. Az Úrnak nagy kegyelmessége,

hogy teljességgel meg nem * emésztet-

tünk : mert nem fogyatkoztak el az

irgalmíisságai. * Ésa. 1, 9.

23. Minden reggel megújulnak az * ö
irgalmassága^ nagy a te igazságod.

* Zsolt, 30, 6.

24. Én örökségem * áz Úr, azt mondja
az én lelkem ; azért várom tet.*zsoit.i6,5.

25. Jó az Úr azoknak, kik várják tet;
a léleknek, melly keresi tet.
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26. Jó várni és csendességben * lenni

mind az Úrnak szabadításáig.
* Ésa. 30, 7, 15.

27. Jó a férjfiunak, mikor ifjúságában

viseli az * igát. * zsoit. 119, 71.

28. 0 magának ül és hallgat ; mert
hordozta az igát nyakdhsm.
29. Teszi az száját a porban, ezt

mondván : Talán * vagyon még remény-
ség. * Csel, 8, 22.

30. Fordítja orczáját a verekednek,
megelégszik szidalommal.

31. Mert örökké * el nem hágy az Úr.
* Ésa. 57, 16,

32. Mert ha bánattal illet ; ismét ke-

gyelmes lészen, az kegyelmességinek

gazdagsága szerint,

33. Mert nem szive szerint ver, sem
bánattal nem illeti az embernek fijait.

34. Hogy megrontsa lábai alatt a föld-

nek minden foglyait

:

35. Hogy elfordittassék az embernek
Ítéleti a hatalmas eltt

:

36. Hogy elfordittassék az ember az

törvényében, ezt az Úr nem miveli.

37. Kicsoda parancsolatjából vagyon
valami, ha az Úr nem parancsolta ?

38. Nem a felséges Isten szájából j é

ki mind a jó, * mind a gonosz ?

* Ésa, 45, 7.

39. Miért panaszkodik az él ember,
és a férjfiu az bnének büntetése fell?
40. Tudakozzunk inkább a mi * utaink

fell, és keressük meg, és térjünk meg
az Úrhoz. *Zsolt, 119, 59. 2 Kor. 13, 5.

41. Emeljük fel sziveinket kezeinkkel

egyetemben az égbe, az Istenhez.

42. Mi * vétkeztünk és f engedetlenek

voltunk ; azért nem kedveztél te.

=^ Dán. 9, 5—9. f Jer, 18, 12.

43. Ellenünk támasztottad haragodat,

és minket üldöztél, megöltél és nem
kedveztél.

44. Felht vetettél eldbe, hogy által

ne menjen a mi imádságunk.
45. Polyvává, és elvetett * állatokká

tettél minket a népek között. * rész 2, 21.

46. Megnyitották ellenünk szájokat

minden mi ellenségink,

47. Rajtunk volt a rettegés, a tr, * a

pusztítás és a rontás. *Ésa, 24, 17. is.

48. Folyóvizek * mentek alá az én

szemembl , az én népem leányának
nyomoruságáért. * zsoit. 119, i36.

49. Az én szemem nem sznik meg a
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sírástól, annyira hogy semmi nyugo-
dalma nincsen.

50; Mig reánk nem tekint, és nem*néz
az Úr az égbl. * Esd. i, i.

51. Az én szemem bánatba ejté az én

lelkemet, az én városomnak minden
leányiért.

52. Vadászván vadásztak engem mint

a madarat, az én ellenségim méltatlan.

53. Bészoritották az én életemet a

tömlöczbe, és reám követ hánytak.

54. A vizek* felül áradtak az én fejem

felett, ezt mondottam: Kivágattam!
* Ésa. 8, 6—8.

55. Segítségre hivtam, a te nevedet,

óh Uram az alsó töml czb öl.

56. Hallottad az én szómat, a te füle-

det ne rejtsd el az én nyögésem eltt,

és az én kiáltásom eltt.

57. Hozzám közelgettél az napon,

mellyen segítségre hívtalak tégedet, és

ezt mondottad : Ne félj !

58. Megítélted Uram az én lelkemnek

Ítéletit, megszabadítottad az én életemet.

59. Láttad, óh Uram, az én nyomorú-

ságomat : ítéld meg az én ügyemet.

60. Láttad minden bosszúállásokat,

minden én ellenem való gondolatjaíkat:

61. Hallottad az szídalmokat Uram,

és minden ellenem való gondolatjaíkat.

62. Az én reám támadóknak nyelve-

ket, és az ellenem való mindennapi

gondolatjokat.

63. Leüléseket, és felkeléseket lásd

meg : én * vagyok az énekek.
* vers 14. Zsolt. 69, 13.

64. Fizess meg nékik Uram az ke-

zeik munkája * szerint. *Róm. 2,6-11.

65. Adj nékik szívfájdalmat, és a te

átkodat vesd rájok.

66. Kergesd meg ket haragodban, és

veszesd el ket az ég alól, óh Uram

!

4. RÉSZ.

Panasz, és vigasztald jövendölés.

Miképen homályosodott meg az arany,

elváltozott a szép arany, elhányattak a

szentséges helynek kövei az utczáknak

eleire

!

2. A Sioimak drága fijai, kik tiszta

aranyba valának felöltöztetve, miképen

hasonlíttatának a sárból csínált edény-

hez, melly a fazekas kezeinek csinál-

mánya ?

3. Még a sárkányok is kivetik az 0

emljöket, szoptatják az kölykeiket

:

az én népem leánya j^^^dig kegyetlen,

mint a pusztában való struczmadarak.

4. A szopó gyermekeknek nyelvek az

ínyekhez ragada a szomjúság * miatt, a

kisdedek kenyeret kérének, de nem ta-

láltaték a ki adna f nékik.
* Jer. 14, 3. f rész 2, 20. Jer. 52, 6

5. A kik gyönyörséges étkeket esz-

nek vala, meghalának az utczákon: a

kik veres bársonyban neveltetnek vala

fel, ölelgeték a * ganéjokat. * 2 Kir. e, 25.

6. Nagyobb ln azért az én népem
leányának vétke, hogysem mint Sodo-

mánakbüne : melly egy* szempillantás-

ban elvesze, és a veszedelemnek helyei

benne nem maradának:*iMóz.i9,25.Ezék.i6,48.

7. Az Názáreusai * tisztábbak valá-

nak a hónál, fejérebbek a téjnél, vére-

sebbek valának az testeik, hogysem
mint a drágakövek : ollyanok valának,

mint a szépen kimetszett zaíírk

:

* 4 Móz. 6, 2—8.

8. De most feketébb * az ábrázatjok

a koromnál, és meg nem esmértettek az

utczákon, az brök az csontjaikhoz

ragadott, elszáradt mint a fa !

* Jób 19, 20. 30, 30.

9. Jobban volt dolgok azoknak, a kik

fegyverrel ölettek meg, az éhei meghol-
taknál, és a kik megemésztettek seb

miatt, hogynem mint a kik megfosztat-

tak a földnek gyümölcsétl.

10. Az irgalmas asszonyoknak kezeik

megfzték az * gyermekeiket, a kik

voltak nékik étkeik az én népem leányá-

nak nyomorúságában.
* 5 Móz. 28, 57. 2 Kir. 6, 29.

11. Bétöltötte az r az Ö haragját, és

az bosszúállásának hévségét kiöntötte

és tüzet gyújtott Síonban, melly meg-
emésztette annak fundamentomit.

12. Nem hiszik vala a földnek Kirá-

lyai, és efóld kerekségének lakói, hogy

az ellenség, és a háborgató béjne Jé-

rusálemnek kapuin.

13. Az Prófétáinak * vétkeik miatt,

az Papjaínak álnokságaik miatt, kik

abban kiöntötték az igazaknak f vére-

ket. * Jer. 5, 31. f Jer. 26, 19. 23. 2 Kir. 21, 16.

14. Tántorgottak mint a vakok az ut-

czákon, vérben megfertztettek ; mert

nem lehetséges, hogy vért ne illetnének

az ruháikkal.
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15. Távozzátok el, a tisztátalanok azt

kiáltották nékik, távozzatok el, távozza-

tok el, ne illessétek ! Azért elrepültek,

és bujdostak ; azt mondották a pogányok

között : Nem térnek többé vissza, hogy

ott lakoznának.

16. Azúrnak haragja oszlatta el ket,

többé nem tekint reájok: mivelhogy a

Papoknak * orczáit nem tisztelték, és a

Véneken nem könyörültek.
* 3 M(5z. 21, 8.

17. Még mikor békességben volnának^

megfogyatkozának a mi szemeink, a hi-

jábavaló * segitségneZ; várása miatt, a

mi várásunkban
,

mellyet vártunk a

nemzetségtl, melly meg nem szabadit-

hat. * Jer. 37, 5. 8. Ésa. 30, 1. 3.

18. Vadászták a mi járásinkat, hogy
ne járnánk a mi utczáinkon : elközelge-

tett a mi végünk, bétöltek a mi napjaink,

bizony eljött a mi végünk

!

19. A mi kergetÖink gyorsabbak voltak

az égen repül * saskeselyüknél, a he-

gyeken kergettek minket, a pusztában

leselkedtek utánnunk : *Jer. 49, 22.

20. A mi életünk , tudniillik az Úr
megkent Királya * megfogaték az 0

törjökben, ki fell azt mondottuk, hogy
az árnyékában élünk a pogányok kö-

zött. * Jer. 52, 8-11.

21. Örülj és vigadozz * Edomnak leá-

nya, ki lakozol Húcznak földében : mert

még te rajtad is általmegyen a pohár,

megrészegülsz, és okádol. *zsoit. 137, 7.

22. Minekutánna megemésztetik * a

te álnokságod, óh Sionnak leánya, nem
hágy téged a f számkivetésben, de meg-
látogatja a te álnokságodat : Edomnak
leánya, megjelenti a te bneidet.

* Ésa. 4, 3. Jer. 29, 10,

5. RÉSZ.

A ne'pnek panasza és könyörgése.

Emlékezzél meg Uram arról a mi esett

mi rajtunk, tekints reánk, és lásd meg
a mi gyalázatunkat.

2. A mi örökségünk szállott a kivül

valókra, a mi házaink az idegenekre.

3. Árvák voltunk * atya nélkül, a mi
anyáink ollyanok, mint az özvegyek.

* rész 4, 20.
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4. A mi vizünket árron ittuk, és a mi
fáinkat pénzen vettük.

5. A mi nyakunkon uralkodók miatt

háborúságot szenvedtünk, fáradoztunk

és nem volt nyugodalmunk.

6. Kinyújtottuk kezünket az Égyiptom-
belieknek és az Assiriabelieknek, hogy
kenyeret adnának.

7. A mi atyáink vétkeztek, és nincse-

nek ; mi pedig az álnokságokat hor-

dozzuk.

8. A szolgák uralkodtak rajtunk, és

nem vo% ki minket kezekbl kiragadna.

9. Életünknek veszedelmével hozzuk

vala a mi kenyerünket, a pusztában

való fegyver miatt.

10. A mi breink * mint a kemencze,

megfeketedtek a nagy éhség miatt.

* rész 4, 8. Zsolt. 119, 83.

11. Sionban az asszonyokat nyomor-
gatták, és a szüzeket Júda városiban.

12. A Fejedelmek azoknak * kezektl
felakasztattak, a véneknek orczáit nem
becsülték. * Jer. 52, 10.

13. A felserdült ifjakat a * malomba
fogták, és a gyermekek a rakás fának

terhe alatt elestek. * Bir. le, 21.

14. A vének megszntek a kapuból,

és az ifjak az éneklésektl.

15. Megsznt a mi szivünknek öröme,

siralomra * fordult a mi örömünk :

* Jer. 31, 13.

16. Elesett a mi fejnknek * koronája:

Jaj most nékünk : mert vétkeztünk !

* rész 4, 20.

17. Ezért szomorú a mi szivünk,

ezekért meghomályosodtak a mi sze-

meink :

18. A Sión hegyéért mivelhogy elpusz-

tult, annyira hogy rókák lakják azt

!

19. Te Uram örökké * megmaradsz,

a te széked nemzetségrl nemzetségre.
* Zsolt. 9, 8. 29, 10.

20. Miért felejtkezel el örökké rólunk?

elhagysz é minket sok ideig ?

21. Térits meg *üram minket te hoz-

zád és megtérünk, ujitsd meg a mi
napjainkat, mint vala a régi idben.

* Jer. 31, 18.

22. De mindenestl megvetettél min-
ket, felette igen megharagudtál reánk

!
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EZÉKIEL PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. EÉSZ.

Mikor és hol prófétált Ezékiel. Látás a négy állatokról,

kerekekrl, Isten szikirl.

És Ion harminczadik esztendben, ne-

gyedik Aoban, a hónak ötödik na29ján,

mikor én volnék azok között, kik fog-

ságra vitettek vala, a Kébár folyóviz

mellett; megnyilatkozának az egek, és

láték isteni látásokat.

2. Ötödik napián azért a hónak, (ez

ötödik esztendeje Joákin * Király fog-

ságba vitelének.) * 2 Kir. 24, s-ie.

3. Valójába ln az Ür beszéde Ezékiel

Paphoz a Búzi fijához ; a Káldeabeliek

földökben a Kébár folyóviz mellett, ós

ln ott rajta az Úrnak keze.

4. És látám, és imé forgószél j vala

északról, és nagy felh tzzel elegy,

melly körül nagy fényesség vala ; és kö-

zepette mintegy tüzes szinnek ábrázatja,

a tznek tndniilUk közepette.

5. És annak közepibl tetszék ki négy

lelkes állatoknak hasonlatossága : és e

vala az ábrázatjok, tudniillik emberi

kép * vala rajtok. * vers 10.

6. És mindeniknek négy orczája vala,

és négy szárnya mindeniknek.

7. És az lábaik, egyenes lábak, (de

lábaik talpa mint a borjú lábak talpa)

és szikráznak vala mint a megsimított

aczélnak szine.

8. Továbbá emberi * kezek valának 2JL

szárnyaik alatt négy rész fell : és or-

czájok és szárnyaik valának , mint a

négy részek felöl. * rósz 10, s.

9. Egyik állat a másikkal szárnyokkal

egymás mellé valának szerkeztetve : nem
fordulnak vala meg, mikor járnak vala

;

mindenik arczal elfelé megyén vala.

10. Az orczájoknak hasonlatossága

ez vala : emberi * orcza, és oroszlán or-

cza mind a négynek jobbja fell : és

ökör orcza mind a négynek balja fell

;

és saskesely orcza mind a négynek.
* rész 10, 14. Jel. 4, 7.

11. És az orczáik ezek : az szár-

nyaik pedig kiterjesztve felül : minde-
niknek két szárnyok öszveér vala, min-
denik a másikkal; a ketteje pedig fe-

dezi * vala az testeket. * Ésa. e, 2.

12. És mindenik állat arczal elfelé

megyén vala, valahová a lélek inditja

vala, hogy mennének, odamennek vala:

meg nem fordulnak vala , mikor járná-

nak.

13. És e lelkes állatok tekintetének

hasonlatossága, mint a tüzes és ég
üszögé ; mint az ég fáklyák tekinteti,

melly ide s tova futkároz vala a lelkes

állatok közt ; és e tznek fényessége

vala^ és a tzbl villámás megyén va-

la ki.
^

14. És a lelkes állatok futnak és meg-
térnek vala, mintegy villámás.

15. És mikor láttam volna a lelkes

állatokat, imé egy kerék vala a földön

az állatok mellett, mind az négy * or-

CZájok fell. * vers 10. rész 10, 9.

16. A kerekeknek tekintete, és azok-

nak csinálmánya, mint a Társis knek
szine, és mind a négynek ugyanazon

egy tekintete vala : azoknak ábrázatjok,

és azoknak csinálmánya mintha egy

kerékben más kerék volna.

17. Mikor mennek vala, négy oldalra

mennek vala
;
meg nem fordulnak vala,

mikor járnak vala.

18. És kerék talpok vala, és azoknak

magassága rettenetes vala: és azoknak

talpok hátra rakva vala * szemekkel kö-

röskörül mind a négynek. * rész lo, 12.

19. És mikor járnak vala az állatok,

járnak vala a kerekek is azok mellett;

és mikor felemelkednek vala az állatok

a földrl, felemelkednek vala a kere-

kek is.

20. Valahová a lélek vala, hogy

mennének, mennek vala, és a kerekek

lelke is oda megyén vala : és a kerekek

felemelkednek vala ellenekbe ; mert a

lelkes állat lelke vala a kerekekben,

21. Mikor járnak vala az állatok, men-
nek vala a kerekek is^ és mikor állanak

vala, ezek is állanak vala ; és mikor

felemelkednek vala a földrl, felemel-

kednek a kerekek is ellenekben ; mert a

lelkes állat lelke vala a kerekekben.

22. És mindenik állatnak feje felett

égnek * hasonlatossága vala, úgymint

egy rettenetes /ewi/e^ kristály tekintete,

kiterjedvén felül fejek felett. * vers 26.

23. És az ég alatt azoknak szárnyaik
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egyenesek valának, mindenik egyik a

másikkal összeérvén: és mindeniknek
két-két szárnyai va/ának, mellyekkel

béfedik vala az ö * testeket. * vers ii.

24. És haliám az szárnyaik * zúgá-

sokat, mint sok vizeknek zngásokat, és

úgymint a Mindenhatónak szavát, mi-
kor járnak vala: szólásoknak szavát,

mint valami nagy tábornak szavát : Mi-
kor állanak vala, leeresztik vala az Ö

szárnyaikat. * rész lo, s.

25. Es ln szózat az égbl, melly vala

az fejek felett, mikor azok állanak vala,

és leeresztik vala az szárnyaikat.

26. És az ég felett, melly vala az *

fejek felett, széknek hasonlatossága

vala^ ollyan mint a zaíir k ; és a szék-

nek hasonlatossága felett hasonlatosság

vala, mintegy ember ábrázatja, ki ül

vala felül a felett. * vers 22.

27. És láték mintegy tüzes szinnek

ábrázatját, mintegy tznek tekintetét

abban köröskörül, annak derekától fogva

oda fel, és derekától fogv^a alá, láték

mintegy tznek szinét és abban fényes-

ség vala köröskörül.

28. Mint a minémii a szivárv^ány tekin-

tete, melly szokott lenni a felhben ess
idben, olly vala a fényesség tekintete

köröskörül : Ez vala az Úr * dicssége
hasonlatosságának látása : és látám, és

esém az én orczámra, és egy szólónak

szavát hallám. * rész 10, 4. is. 20.

2. RÉSZ.

Ezékiel prófétálni küldetik az Izraelhez.

És monda nékem : Embernek fija ! Állj

lábaidra, és szólok veled.

2. És lélek jöve én belém, minekutánna
szóla nékem, és állata * engem az én

lábaimra és hallám azt, a ki szól vala

nékem. * oán. 10, 9. 10.

3. És monda nékem: Embernek fija?

Én küldelek téged az Izráel fijaihoz, a

pártos nemzetekhez, kik pártot ütöttek

ellenem ; kik mint az attyaik * vét-

keztek ellenem mind e mai napig.
* Jer. 3, 25.

4. A keményorczáju * fiakhoz és f ke-

ményszivüekhez küldlek tégedet, és ezt

mondjad nékik : így szól az Úr Isten

!

* Ésa, 48, 4, t Ésa. 30, 9. II.

5. Vagy hallják
,
vagy nem hallják,

mivelhogy pártos ház : de mégis meg-
tudják, hogy Próféta volt köztök.

6. Te azért, embernek fija, ne félj

tlök, és az Ö beszédektl ne rettegj

:

mivelhogy pártosok és * tövisek te el-

lened, és skorpiókkal lakol te, az be-

szédektl ne félj, és az orczáj októl ne

rettegj ; mert engedetlen háznép. * Mik. 7, 4.

7. És szóljad az én beszédimet nékik,

vagy hallják, vagy nem : mert engedet-

lenek.

8. Te pedig, embernek fija halld meg
mikor néked szólok ; ne légy engedetlen

mint ez az engedetlen ház, nyisd meg
szádat és edd meg a mit adok néked.

9. És látám, és imé egy kéz küldeték

én hozzám, és imé abban öszvehajta-

tott levél vala.

10. És azt kiterité elttem, és imé bé

vala Írva ell és hátul ! és abban valá-

nak Írva sirások, nyögések és jajszók.

3. RÉSZ.

Ezékiel megeszik egy levelet : A Zsidókhoz küldetik.

És monda nékem : Embernek fija ! A
mi eltted vagyon * edd meg, edd meg
ezt a levelet : és menj el, szólj az Izráel

házának. * Jei. 10, 9. 10.

2. Felnyitám azért az én számat, és

megéteté velem a levelet.

3. És monda nékem : Embernek fija

!

Vegyed a te hasadba és a te bels ré-

szeidet töltsd meg e levéllel, mellyet

adok néked : és megevém azt, és ln az

én számban mint az édes méz.

4. És monda nékem : Embernek fija

!

Eredj, menj el az Izráel házához, és

szólj * az én szómmal nékik ;
* Jer. 1, 17.

5. Mert nem valami mély beszéd és

nehéz nyelv néphez kldettetel, hanem
az Izráel házához.

6. Nem sok népekhez, kik mély beszé-

dek és nehéz nyelvek, kiknek nem
érthetnéd beszédeket : bizonyára ha

azokhoz kldöttelek volna tégedet, azok

is meghallgattak volna tégedet

;

7. De az Izráel háza nem akar téged

hallgatni
;
mivelhogy nem akarnak en-

gem hallgatni; mert az egész Izráel háza

ers* homlokú és kemény szivü. * rész 2, 4.

8. Imé adtam néked ers orczát az

orczájok ellen, és ers homlokot az ö

homlokok ellen.

9. A te homlokodat ollyá tettem mint

az adamás, melly ersebb a tzknél:
Ne félj azért tlök és meg ne rettenj az

tekintetektl : mert vakmer ház.
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10. És monda nékem : Embernek íija !

Minden beszédimet, mellyeket szólok

néked, vedd szivedbe, és halld meg fü-

leiddel;

11. És menj el, menj bé a foglyok

közzé, a te néped íijaihoz, és szólj né-

kik és mondjad nékik: így szól az Úr
Isten : vagy hallják vagy nem hallják.

12. És felvön engem a lélek és hal-

lék utánnam nagy rezzenésnek szavát,

mondván: Áldott az Úrnak dicssége az

helyérl

!

13. És amaz állatok * szárnyaiknak

szavokat, mellyek egymást érik vala, és

a kerekek csikorgásokat ellenekbe; és

nagy indulásnak szavát. * rész i, 24.

14. És a lélek felvn engemet, és el-

ragada engemet, és elmenék elkesered-

vén az én lelkem haragjában : és az

Úrnak ers keze ln én rajtam.

15. Menék azért a Thél-Abib tarto-

mányba vitt foglyokhoz, kik lakoznak

vala a Kébár folyóvíz mellett, és leülék,

k is ott ülvén : ülék azeVí ott * hét na-

pon álmélkodva közöttök. * J^b 2, 13.

16. És ln hét nap múlva az Úr szava

én hozzám mondván :

17. Embernek íija: * rállóul adtalak

én téged Izráel házának : halld meg
azért az én számból az én beszédemet,

és intsd meg ket az én nevemben.
* rész 33, 7. 8.

18. Ha én mondándom a hitetlennek :

Halállal halsz meg ; és te tet meg nem
inted, és nem szólasz néki intvén tet,

hogy a hitetlen az istentelen útától

eltávozzékj, hogy éljen : az a hitetlen

meghal az álnokságában, de az vé-

rét a te kezedbl * kivánom meg.
* Zsid. 13, 17.

19. Te pedig ha meginted a hitetlent,

és meg nem térénd az hitetlenségé-

bl és az istentelen útáról : az, az

álnokságában hal meg, de te a te lelke-

det * megmentetted. * csei. 20, 26.

20. És ha elfordul az igaz az * igaz-

ságától, és álnokságot cselekeszik és

botránkozást vetek eleibe ; meghal,

mert meg nem intetted tet az bné-
ben hal meg, és emlékezetbe nem jnek
az igazságai, mellyeket cselekedett:

de az vérét kezedbl kivánom meg.
* rész 18, 24. rész 33, 12. 13.

21. Te pedig ha meginted azt az iga-

zat, hogy az igaz ne vétkezzék, és nem

íL 3. 4.

vétkezéndik többé : élvén él; mivelhogy

megintetted, és te a te lelkedet meg-
mentetted.

22. Lön pedig akkor azúrnak keze én

rajtam, és monda nékem : Kelj fel, menj
ki a mezre, és ott szólok veled.

23. Eelkelék azért, és kimenék a me-
zre : és imé ott az Úrnak dicssége áll

vala, melly hasonló vala ahoz a dics-
séghez, mellyet * láttam vala a Kébár
folyóvíz mellett, és esém az én or-

czámra. * rész 1,28.

24. Akkor az én lelkem megjve ; és

állata engemet lábaimra, és szólita en-

gem az Úr^ és monda nékem: Menj bé,

és zárd bé magadat a te házadban.

25. Te pedig óh embernek íija : Imé,

köteleket vetnek reád, és azokkal meg-
kötöznek téged, és ki ne menj közikbe.

26. A te nyelvedet azért Ínyedhez ra-

gasztom, és néma lészesz, és ne légy

nékik megfedd férjfiu : mert * vakmer
ház. * É&a. 48, 4.

27. Mikor pedig szólok veled, megnyi-

tom a te szádat, és mondjad nékik: Ézt

mondja az Úr Isten : A ki hallja, hallja

meg, és a ki nem akarja, ne hallja:

mert vakmer * ház ! * hós. 4, 4.

4. EÉSZ.

Prófétálás Jérusálem megszállásáról : és a nagy éhség-
rl a fogságban.

És te embernek íija, végy magadnak
egy téglát , és tedd azt eldbe , és ird

meg rajta Jérusálem városát.

2. És irj ellene megszállást és épits

ellene sánczot , és tölts ellene föld

töltést, és szerezz ellene tábort, és vess

ellenbe köröskörül * kosokat. *2Kir. 25, 1.

3. Es végy magadnak e^i/ vasserpenyt,

és állasd fel azt vasköfal gyanánt te

közted és a város között; és ersítsd

meg orczádat ellene, és mintha meg-
szállották volna, hogy te megszállottad:

Jegye ez az Izráel házának.

4. És te feküdj a te baloldaladra, és

vesd az Izráel háza álnokságát arra : a

napoknak számok szerint, a mennyin

hálsz^ azon
,
viseljed az álnokságokat.

5. Én pedig adtam néked az álnok-

ságoknak esztendeit, napok * számában,

háromszáz kilenczven napokat, és vise-

led az Izráel házának álnokságát.
* 4 Móz. 14, 34.

6. És ezek kitelvén, feküdj a jobbolda-
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ladra másodszor, és viseld a Júda há-

zának álnokságát negyven napig: egy na-

pot egy esztendért
;
egy napot, mondom^

hogy adtam néked egy esztendért.

7. És Jérusálem megszállására ersítsd

meg a te orczádat, és karod feltrve le-

gyen, és prófétálj ellene.

8. És imé köteleket vetettem reád, és

meg nem fordíthatod magadat egyik

oldaladról a másikra, mig bétöltöd a te

megszállásodnak napjait.

9. És te végy magadnak búzát és ár-

pát, és babot, és lencsét, és kölest, és

ledneket, és tedd ezeket egy edénybe és

ezekbl csinálj magadnak kenyeret : a

napok száma szerint, mig oldaladon

fekszel , háromszáz * kilenczven napo-

kon egyed azt. * vers s.

10. A te ételed pedig, mellyel élsz,

Uszen mérték szerint, húsz siklus nyomó
egy napra, idrl idre egyed azt.

11 . És a vizet mértékkel igyad, egyHin-

nék hatodrészét, idrl idre igyad azt.

12. És mint a hamu alatt sütött árpa-

,

pogácsát, ugy egyed azt , és szemek

;
láttára emberi ganéjnál süssed azt.

13. És monda az ÍJr: így eszik az Iz-

ráel fijai az fertelmes * kenyereket a

pogánynemzetek között, a kik közzé

ket kizöm. * hs. 9, s.

14. És mondék; Ah, ah Uram Isten !

imé az én lelkem soha meg nem fertéz-

tetett ; és döggel holtat és vadtól meg-
szaggattat nem ettem ifjúságomtól fogva

ez ideig, és az én számon bé nem ment
tisztátalan * állat hiisa. * 3 móz. ii, 4.

15. És monda nékem: Imé tehén ga-

néjt adok néked az emberi ganéj helyé-

be, és^ssd a te kenyeredet annál.

16. És monda nékem: Embernek íija!

Imé én eltöröm a kenyérnek botját *Jé-

nisálemben : és eszik kenyereket mér-
tékkel és rettegéssel és vizeket mérték-

kel és elájulással isszák. * 3 móz. 26, 26.

17. Hogy kenyér nélkül és viz nélkül

megfogyatkozván ,
* elálmélkodjanak

miadnyájan, és megrothadjanak az f
hamisságokban. * sir. 4, 4. 5. 1 3 móz. 26, 29.

5. RÉSZ.

Elberelvált haj példázza a nép veszedelmét : Isten ha-
ragjának oka az népe ellen.

És te, embernek íija, végy magadnak
egy éles kést, tudniillik borbély beret-

vát végy magadnak, és vond el azt a te
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fejeden és szakállodon ; és végy magad-
nak egy mértéket, és oszd el azokna/c

szöröhet.

2. Harmadrészét tzzel égesd meg a

város közepette, a megszállás napjai bé-

teljesedése szerint; azután vedd a har-

madrészét és vagdald apróra fegyverrel

a város köri ; és harmadrészét hintsd

el a szélre : és a fegyvert kivonszom

Utánnok. *5Mdz. 28, 64-67.

3. És végy ki innét egy keveset, és

kösd azokat a te ruhádnak prémire.

4. És ezek közzl ismét végy ki, és

vesd a tz közepire, és égesd meg azo-

kat tzzel : abból megyén tz az Izráel

egész házára.

5. így szól az Ür Isten: Ez a Jérusá-

lem a város^ mellyet a * pogánynemze-
tek közibe helyheztettem vala, és kö-

rülte a tartományokat ; * sir. 1,1.

6. De változtatta az én itéletimet hi-

tetlenségre * inkább a Pogányoknál, és

az én rendelésimet azoknál a nemzetek-

nél kik körülte vágynak : mert az én

itéletimet megutálták, és az én paran-

csolatimat, és azokban nem jártak.

* Ésa. 1, 4. 10, 5. 7.

7. Ezokáért igy szól az Ür Isten: Mi-

velhogy a ti álnokságtoknak sokasága

feljebb vagyon a * pogányokén ál, kik

körültetek vágynak: az én parancsola-

timban nem jártatok, és az én ité-

letimet nem cselekedtétek: st csak a

Pogányok Ítéleti szerint is, kik körültetek

vágynak, nem cselekedtetek. * sir. 4, 6.

8. Ezokáért igy szól az Úr Isten: Imé
én megyek reád : én cselekeszem te kö-

zötted Ítéleteket a pogányok szemeik

láttára.

9. És cselekeszem rajtad, a mit nem
cselekedtem, és hasonló dolgot nem cse-

lekeszem többé minden utálatosságidért

;

10. Mert az atyák megeszik * fijaikat

te közepetted, és a fiak megeszik az

atyáikat, és cselekeszem te rajtad Ítéle-

teket, és minden te maradékidat szélre

hányom minden részre.* 5 móz. 28,53 sir. 4, 10.

^11. Ezokáért, élek én, azt mondja az

Úr Isten, ha meg nem cselekeszem ; mi-
velhogy az én szent helyemet megfer-

tézteted minden utálatosságiddal ; és

minden undokságiddal : én is azért el-

rontlak, és az én szemem néke<^* nem
kedvez, és én is nem könyörülök raj-

tad. * rész 7, 4. 18.
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12. Harmadrészed döghalál * miatt

vész el, és éhség miatt emésztetik meg
te közepetted

; és harmadrészed fegyver

miatt hull el te körülted : és harmad-
részedet minden szélre elhintem , és

fegyvert vonszok utánnok. * Jer. i5, 2.

13. Es megsznik az én búsulásom, és

leszállítom az én felgerjedett harago-
mat ellenek, és vigasztalást vészek

;

és megértik,* hogy én Úr szóltam az én

buzgóságomban, mikor bosszankodáso-
mat betöltöm rajtok. * sir. 2, 17. 4, 11.

14. Es adlak tégedet pusztaságra és

gyalázatra a Pogányok között, kik kö-

rülted vágynak, mindennek szeme lát-

tára, ki elmegyen mellled.
15. És lészen * gyalázat és megutálás,

példa és álmélkodás a Pogányoknak,
kik körülted vágynak mikor ellened Íté-

letet tészek bsultomban és haragom-
ban, és haragos feddésimben : Én Úr
szólottam ezeket ! * 5 mz. 28, 37.

16. Mikor bocsátom az éhségnek ve-

szedelmes nyilait ö ellenek, mellyeket

bocsátok, hogy elveszesselek titeket ; és

mikor éhséget bocsátván ti reátok el-

rontom ti köztetek a kenyér botját.

17. Bocsátok, mondom, reátok éhsé-

get, és gonosz * fenevadakat, mellyek
magzat nélkül hagynak téged ; és dög-
halál és vérontás megyén által rajtad

:

és fegyvert hozok reád. Én Úr szóltam

ezeket ! * 3 móz. 26, 22.

6. RÉSZ.

Jövendölés a Júdának veszedelmérl.

És lön az Úrnak szava én hozzám,
mondván :

2. Embernek íija! Vesd orczádat az

Izráel hegyeire, és prófétálj ellenek.

3. És mondjad nékik : Izráel hegyei,

halljátok meg az Úr Isten beszédét. Ezt

mondja az Úr Isten a hegyeknek, a hal-

moknak, a patakoknak és völgyeknek

:

Imé én hozok reátok fegyvert, és elvesz-

tem a ti magasságitokat.

4. És elpusztulnak a ti oltáraitok, és

elrontatnak a ti képeitek, és levágatom
a ti sebeiteket a ti * bálványaitok eltt.

5. És vetem az Izráel fijainak holttes-

teiket az bálványaik eleibe, és ide s

tova hányom a ti csontaitokat a ti ol-

táritok közzül. *3m<5z. 26, 30.

6. Minden lakhelyeitekben a városok

pusztákká maradnak, és a magasságok

elpusztíttatnak, úgyhogy elpusztulva és

elhagyva lésznek a ti oltáritok, és el-

rontatnak és semmivé lésznek a ti bál-

ványitok, és kivágatnak a ti képeitek és

eltöröltetnek a ti munkáitok.

7. És elhull a megölött ti közöttetek,

és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

8. Es mQg\\digsjok* valamennyit lenne-

tek, hogy legyenek közzületek kik meg-
menekedjenek a fegyvertl a Pogányok
közt, mikor eloszlattatok a földekre.

* rész 5, 1-5.

9. És megemlékeznek * én rólam, a

kik közzületek megmenekednek a Pogá-
nyok között, kik között fogságban lész-

nek
;
mivelhogy megbántattam az

parázna szivek miatt, melly tlem el-

szakadott, és az Ö parázna szemek miatt,

paráználkodván az bálványaik után

;

és levágattatnak azok eltt a gonosz-

ságokért, mellyeket cselekedtek minden
utálatosságokban. * hós. 5, 15.

10. És megesmérik, hogy én vagyok az

Úr, hogy nem hijába mondottam, hogy
megcselekeszem rajtok e veszedelmet.

11. így szól az r Isten: Üsd öszve

kezedet és tapodj lábaiddal, és mond
ezt: Jaj az Izráel háza gonoszságának

minden utálatosságiért : mert * fegyver,

éhség, és döghalál miatt hullanak el.

12. A ki messze lészen, döghalál miatt

hal meg, és a ki közel lészen, fegyver

miatt esik el : és a ki ezektl megha-
gyatik, és körülvétetik, éhség miatt

meghal ; és bétöltöm az én bosszanko-

dásomat rajtok. * rész 5, 12.

13. És megtudjátok, hogy én vagyok

az r, mikor az megölettettél az

bálványaik * között lésznek az oltáraik

körül minden magas f halmaikon, min-

den hegyeiknek tetein, és minden zöld

fa alatt, és miden sürü ágas cserfa alatt,

a helyen , a hol gyönyörséges illatot

tettek minden bálványaiknak.
* vers 4, 6. 9. f 2 Kir. 17, 10. Ésa. 57, 5.

14. Kinyújtom azért az én kezemet

reájok, és teszem a földet pusztává és

kietlenné a pusztától fogva mind Dibla-

táig minden lakhelyekben ; és megtud-

ják, hogy én vagyok az Úr !

7. RÉSZ.

Jövendölés az Izráel földe veszedelmérl.

És ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :



2. És te embernek íija, igy szóla az Úr
Isten az Izráel földének : Vége vagyon^

eljött e föld négy szegeletinek vége

;

3. Immár közel vagyon a te véged, és

bocsátom az én haragomat reád, és

megítéllek tégedet a te útaid * szerint,

és vetem reád, minden te utálatossági-

dat. * Ésa. 57, 5. 5 Móz. 28, 15-68.

4. És nem kedvez az én szemem tené-

ked, sem meg nem szánlak ; hanem a

te útaidat vetem te reád, és a te utála-

tosságid te közepetted lésznek, és meg-
tudjátok, hogy én Úr vagyok.

5. így szólott az Úr Isten : Imé egyik

veszedelem a másikat éri.

6. Eljött a vég, eljött a vég ; felser-

kent te ellened, imé eljött

!

7. Eljött a reggeli szentenczia néked,

te, ki a földön lakozol ! eljött az id,
közel vagyon a zöngésnek ideje, és nem
hegyeknek zengések lészen.

8. Most rövid * idn kiöntöm az én

haragomat te reád, és bétöltöm az én

búsulásomat rajtad, és megítéllek tége-

det a te útaid szerint, és vetem reád

minden te utálatosságidat. * 2 xir. 25,1-11.

9. És nem kedvez az én szemem, sem
meg nem * szánlak, hanem fizetek néked

a te útaid szerint, és a te utálatosságid

te rajtad lésznek; és megtudjátok, hogy
én vagyok a megver Úr.

* Jer. 15, 1-6. 25, 8-11.

10. Imé a nap, imé eljött, kijött a reg-

geli szentenczia, megvirágozott a vesz-

sz, megzöldellett a kevélység.

11. A hamisság felnevekedett hitet-

lenségnek pálczájával : Senki nem ma-
rad meg közzülök, semmi nem marad
meg gazdagságokban, sem az magvok-
ban, és nem lészen a siratás köztök.

12. Eljött az id, jelen vagyon a nap :

a ki vészen, ne örüljön annak^ és a ki

ád, ne szomorkodjék rajta : mert harag
jött minden sokaságára.

13. Mert az adó az eladott jószágra

meg nem tér, még ha életben lészen is

az lelkek, mert a látás minden so-

kasága fell meg nem tér, és senki az

álnoksága miatt az életét meg nem
ersítheti.

14. Ámbátor fújjátok a trombitát, és

készítsetek el mindent : de nincsen a

ki menjen a harczra : mert az én hara-

gom minden népén vagyon.

15. Kivl fegyver, döghalál és éhség

I
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bell ; a ki a mezn lészen, fegyver mi-

att hal meg, és a ki a városban Uszen^

azt az éhség és döghalál emészti meg.

16. És a mi kevesen elszaladnak köz-

zülök, lésznek a hegyeken, mint a völ-

gyekben hujdos galambok, mindnyájan

óhajtva^ kiki az álnokságáért.

17. Minden kezek elertlenülnek , és

minden térdek elolvadnak mint a víz.

18. És öltöznek * zsákba, és a rettegés

fogja el ket ; és minden orczán szégyen,

s minden fejeken kopaszság lészen.

* Ésa. 15, 2. 3. Ámós 8,10.

19. Az ezüstöket az utczára * vetik

ki, és az aranyokat elhányják : az

ezüstök és aranyok meg nem szabadít-

hatja ket az Úr búsulásának napján:

az lelkeket meg nem elégíthetik, és

hasokat bé nem tölthetik ; mert ez a

romlás az álnokságokért lészen.

* Péld. 11, 4. Sof. 1, 18.

20. És az ékességeknek szépségét

kevélységre fordították, és az utála-

tosságoknak és bálványaiknak képeket

csináltak * abból ; ezokáért vétettem

azt el. * rész 20, 18.

21. És adom azt az idegeneknek ke-

zekbe az elragadozásra . és a földnek

hitetlen lakóínak zsákmányra, és meg-
fertéztetik azt.

22. És elfordítom az én orczámat

tlök, és megfértéztetik az én Szent-

helyemet, és bémennek abba a * rontók,

és megfertéztetik azt. * 2 lür. 25, 9.

23. Csinálj * lánczot : mert a föld rakva

vérnek f ítéletivel, és a város rakva

álnoksággal. * Jer. 27, 2. 1 2 xir. 21,16. *

24. És hozok felette gonosz pogányo-

kat, és elfoglalják az házaikat, és azt

cselekeszem, hogy megsznjék a hatal-

masoknak kevélységek, és megfertéz-

tetnek azoknak templomaik.

25. A kivágás eljött: és békességet

keresnek, de nem lészen.

26. Egy romlás a másikra j, és egy

hír után más támad, és látást * keres-

nek a Prófétától, és e törvény elvész a

Paptól, és a tanács a Vénektl.
* Siralm. 2, 9.

27. A Király * szomorkodik, a Feje-

delem pusztaságba öltözik és a föld

népének kezei elháborodnak ; az útok

szerint cselekeszem vélek, és az ítéle-

tek szerint ítélem meg ket ; és megtud-
ják, hogy én vagyok az Úr. * 2 Kir. 25, 7.
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8. RÉSZ.

Négy látások : Izraelnek sok bálványozása.

És Ion hatodik esztendben , hatodik

hóban, a hónak ötödik napján, és ülök

vala az én házamban, és a Júda Vénei
ülnek vala én elttem, és esék reám ott

az Úr Istennek keze.

2. És látám, és imé mintegy tüz áb-

rázatjának hasonlatosság a, az dereká-

tól fogva és alá, tüz vala : derekától

fogva pedig és oda fel, mintegy fényes-

ségnek tekintete, mintegy tüzes fényes-

ségnek látása.

3. És nyujta ollyat, mintegy* kéz, és

foga engem fejem üstökénél fogva ; és

felemele engem a lélek az ég és a föld

között, és vive engem Jérusálembe is-

teni látásokban a bels templom pitvara

kapujának ajtajához, melly északra néz

vala ; a hol vala helye a f bosszúság

bálványának, melly bosszúságra inge-

rel. * Dán. 5, 5. t rész 20, 28. 2 Kir. 21, 7.

4. Es imé vala ott az Izráel Istenének

dicssége a látás szerint, * mellyet lát-

tam vala a mezben. * rész i, 28. 3, 23.

5. Es monda nékem: Embernek íija!

Emeld fel most a te szemeidet észak

felé : Felemelém azért szemeimet észak

felé, és imé északra az oltár kapuja

mellett vala a bosszúságnak bálványa

mikor a kapun bémennének.
6. És monda nékem : Embernek fija !

Nem látod é mit cselekesznek ezek, a

nagy utálatosságokat, mellyeket csele-

kesznek itt az Izráel háznépe, hogy
messze eltávozzam az én Szenthelyem-

tl ? De mégis fordulj, és látsz nagyobb
utálatosságokat.

7. És vive engem a más pitvar ajtajá-

hoz, és látám és imé egy lyuk vala a

falban.

8. És monda nékem: Embernek fija!

Lyukkaszd által a falat :
* és általlyu-

kasztám a falat, és imé egy ajtó ln.
* rész 12, 5.

9. És monda nékem : Menj bé és lásd

meg a gonosz utálatosságokat, mellye-

ket ezek ott cselekesznek.

10. Bémenék azért, és tekintem, és imé
minden utálatos csúszómászó, és okta-

lan állatoknak képek és az Izráel házá-

nak minden bálványai felirva valának a

falon köröskörül.

11. És hetven férjfiu az Izráel háza

Vénei közzül áll vala elttök, és Jazá-

niás a Sáfán fija áll vala köztök, és

mindeniknek kezében vala az temjé-

nezje, és a füstnek sürü köde megyén
vala fel :

^

12. És monda nékem : Látád é ember-
nek fija, az Izráel házának Vénei miket

cselekesznek a setétben, kiki az kép-

pel béiratott ágyasházokban ? mert azt

mondják : Nem lát * minket az Úr, el-

hagyta az Úr ezt a földet.

* Jób 23, 13. Zsolt. 94, 7.

13. És monda nékem: Mégis fordulj,

és látsz nagyobb utálatosságokat, mely-

lyeket ezek cselekesznek.

14. És vive engem az r háza kapuja

ajtajához, melly vagyon északra és imé

ott asszonyok ülnek vala, siratván a

Tammúzt.
15. És monda nékem: Nem látod é

embernek fija! Mégis fordulj, és látsz

nagyobb utálatosságokat ezeknél.

16. Bévive azért engem az Úr házá-

nak bels pitvarába, és imé az Úr tem-

ploma ajtaja mellett, a tornácz és az

oltár között, vala úgymint huszonöt

férjfiu, kik háttal fordultak vala az Úr
templomára, és orczájok vala napkeletre,

és magokat meghajtván imádkoznak

vala, naptámadat felé, a * Napnak.
* 2 Kir. 21, 5. 23, 11.

17. És monda nékem: Nem látád é

embernek fija ? Avagy kicsiny é Júdá-

nak, hogy cselekeszi ez utálatosságokat,

mellyeket itt cselekesznek? Mivelhogy

bétöltötték a földet álnoksággal, és erre

tértek, hogy felingereljenek engem, de

imé k bocsátnak büdösséget az * or-

rokba.^ * rész 9, 10.

18. Én is búsulásomban cselekeszem

vélek, nem kedvez az * én szemem nékik,

és nem könyörülök rajtok, és kiáltanak

az én füleimbe nagy szóval, de f meg
nem hallgatom ket.

* rész 5, 11. f Jer. 11,11. Sir. 3, 8.

9. RÉSZ.

A hivek megtartatnak a csapás között.

És kiálta az én füleimbe nagy szóval,

mondván
;

Elközelgettek a * városnak

meglátogatásai, és mindenik kezében

elvesztésre való fegyvere vagyon.
* 2 Kir. 25, 1-11.

2. És imé hat férjfi j vala a fels

kapu útáról, melly néz északra, és min-

denik kezében vala az rontásra való
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szerszáma, és egy férjíi vala ö közöttök

g3''olcsban öltözve, és irószerszám vala

oldalán : kik bemenvén állának a * réz

oltár mellé. *iKir. s, 64.

3. És az Izráel Istenének * dicssége

elméne a Kerubról, a kin vala, a ház

küszöbéhez ; és hivá a férjfiat, ki f gyolcs-

ban vala öltözve, kinek oldalán az iró-

szerszám vala. * 1 Kir. 8, 10. 11. t vers 2.

4. És monda az Úr néki : Menj által a

város közepin , Jérusálem közepin és

jegyezz * egy Tau bett a férjfiaknak

homlokokra kik nyögnek, és bánattal

kiáltanak mind ezekért az utálatossá-

gokért, mellyeket cselekesznek annak
közepette. * Jei. ?, 3. 4.

5. És a többinek * monda az én hal-

lásomra : Menjetek által a városon

utánna, és vágjátok ; ne kedvezzen a ti

szemetek, és ne könyörüljetek. * vers 2.

6. Yéneket, ifjakat, és szüzeket, kicsi-

nyeket és asszonyokat öljetek mind egy

lábig ; de azokra a férjfiakra, a kiken

Tau het lészen, ne * menjetek : és az

én templomomtól kezdjétek el. Elkez-

dék azért, a vén f férjfiaktól, kik a ház

eltt Valának. * vers 4. i 2 Krón. 36, 17-19

7. És monda nékik : Fertéztessétek

meg a házat, és töltsétek meg a pitva-

rokat megölettekkel. Menjetek ki. Ki-

menének azért ; és vágák a népet a

városban.

8. És ln mikor levágták volna ket,
én maradék meg, és arczal leborulék,és

kiáltók, és mondók : Ah, ah, Uram Is-

ten ! avagy elveszted é Izráelnek min-
den maradékit, kiöntvén a te búsulá-

sodat Jérusálemre ?

9. És monda nékem : Az Izráel és

Júda házának álnoksága * felette nagy,

és e föld megtölt f vérekkel, és az a

város rakva elfordult ff Ítéletiül : mert

azt mondták : Elhagyta az r e földet,

és az Úr nem látja !

* Jer. 18, 12. f 2 Kir. 21, 16. ff Ésa. 5, 7.

10. És én is, (nem kedvez * az én

szemem, és nem könyörülök) az utjo-

kat fizetem vissza az fejekre.

* rész 5, 11. 14. 15.

11. És imé a férjfi, a ki gyolcsba öltö-

zött vala, a kinek oldalán * irószerszám

vala, felele Hlyen beszéddel, mondván

:

Megcselekedtem a szerint, a mint pa-

rancsoltál nékem. * vers 3.

10. RÉSZ.

A férjfiról, a ki elevenszenet vészen ki a kerekek éá a

Kérubiinok kö/zl.

És látám : és imé az ég felett, melly

vala aKérubimok*fejek felett, mint egy

zafirk, és mint egy széknek hasonlatos-

sága tetszik vala felettek. * rész 1, 22. 26.

2. És szóla ama férjfinak,*ki gyolcsba

öltözött vala, mondván : Menj bé a ke-

rekek közzé, mellyeh vágynak a Kéru-

bimok alatt, és töltsd meg a te kezeidet

elevenszénnel, melly a Kérubimok kö-

zött vagyon, és hintsd el e városra. És

béméne szemem láttára. * rész 9, 3. 10.

3. A Kérubimok pedig állanak vala a

háznak jobbfell való része fell, mikor

e férjfi bómenné és a köd * b ételi vala

a bels pitvart.
^ ,

* 1 ife. s, 10. n.

4. És eltávozók az Úrnak dicssége*

a

Kérubról a ház küszöbéhez ; és megte-

lek a ház köddel, és a pitvar bételék az

Úr dicssége fényességével.
* vers 18. 2 Mdz. 25, 18. 22.

5. És a Kérubimok szárnyaiknak csat-

togások * is hallik vala mind a küls
pitvarig, úgymint a mindenható ers Is-

termok szava, mikor szól. * rész i, 24.

6. És ln, mikor parancsolt volna ama
gyolcsba öltözött férjfinak, mondván :

Végy tüzet a kerekek közzül és a Ké-
rubimok közzül : béméne és álla a ke-

rekek közzé.

7. És egy Kérub a Kérubimok közzül

kinyujtá * kezét a tzhöz, melly vala a

Kérubimok között, és vn és tevé a

gyolcsba öltözöttnek markába : ki el-

vévé,^ és kiméne. * rész 1, s.

8. És látszók a Kérubimokon emberi

kéznek hasonlatossága az szárnyaik

alatt.

9. És látám, és imé * négy kerék vala

a Kérubimok mellett, egyik kerék vala

az egyik Kérub mellett, és a másik ke-

rék a másik Kérub mellett, a kerekek-

nek pedig tekintetek ollyan vala, mint

a Társisknek szine. * rész 1, 15.

10. És azoknak a négy kerekeknek áb-

ráz atjok egy vala, mintha egy kerék a

más kerék közepette volt volna.

11. Mikor mennek vala, mind a négy
oldalokra mennek vala, meg nem for-

dulnak vala, mikor járnak vala; hanem
arra a helyre, mellyre fordul vala az els
Kérub^ az után mennek vala, és vissza

nem fordulnak, mikor mennek vala.
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12. Es minden testek * és hátok, és

kezeik, szárnyaik és a kerekek rakva

valának szemekkel mind a négy kerék-

nek kerületin. * rész i, is.

13. A kerekeknek Máltának: Oh ke-

rék I az én hallásomra.

14. És mindenik Kéruhn^ik négy or-

czája vala: az els orcza Kérub * orcza,

és a második orcza ember orcza, és a

harmadik oroszlán orcza, és a negyedik

saskesely orcza. * rész i, lo.

15. És felemelkedének a Kérubimok;
Ez a lelkes állat, mellyet láttam vala a

Kébár folyóvize mellett.

16. És mikor járnak vala a Kérubi-

mok, járnak vala a kerekek is mel-

lettek : mikor pedig felemelik vala a

Kérubimok az szárnyaikat, hogy fel-

emelkednének a földrl, nem térnek vala

vissza a kerekek is melllök.

17. Mikor állanak vala a Kérubimok^

állanak vala a kerekek is, és mikor azok

felemelkednek vala, felemelkednek vala

ezek is vélek ; mert a lelkes * állat

akaratja vala bennek. *rész 1,5-13.20.21.

18. És kiméne az Úr dicssége a ház

küszöbétl, és álla a Kérubimok * felibe.

* vers 4.

19. És felemelvén azok a Kérubimok
az szárnyaikat, felemelkedének a föld-

rl szemem láttára ; mikor kimenének

k, a kerekek is valának ellenekbe ve-

lek : és megálla az r házának napke-

leti kapujának bémeneteliben , és az

Izráel Istenének dicssége * felül raj-

tok. * rész 28.

20. Ez az állat, a mellyet láttam vala

az Izráel Istene * alatt, a Kébár folyó-

vize mellet ; és megesmérém, hogy Ké-
rubimok volnának. * rész 1, 26. 28.

21. Négy orczája vala mindeniknek és

négy szárnya mindeniknek, és emberi

kéznek hasonlatossága az szárnyok

alatt.

22. Orczájoknak pedig hasonlatossága,

mind azoknak az orczáknak * mellyeket

láték a Kébár folyóvíz mellett , mind
tekintetek, mind magok ; mindenik
arczal megyén vala ell. * rész 1, 10.

11. RÉSZ.

A Jérusálembeliek elliitetinek büntetések : A foglyok
visszahozásának ígéretei.

És felemele engem a lélek, és bévive

engem az Úr házának napkeleti kapu-

jára, melly néz napkeletre ; és imé a

kapu ajtajában, huszonöt férjfiak, kik

között látám Jaazániát, Azúr fiját, és

Pelátiát, Bénája fiját, a nép Fejedelmit.

2. És monda nékem: Embernek fija!

Ezek a férjfiak, a kik gondolnak álnok-

ságot , és gonosz tanácsot tartanak

ebben a városban
;

3. Mert azt mondják: Nem kell közel

házakat épiteni ; mert e város fazék

lenne, mi pedig ama * hús. * vers 7. 11.

4. Ezokáért prófétálj ellenek, prófé-

tálj, embernek fija

!

5. Esék azért én reám azr Lelke, ^és

monda nékem: Mondjad, igy szól az r:
így szólottatok Izráel háza, és a ti szi-

vetekbe a mi felmegyen, jól tudom én.

6. Sokakat öltetek meg * ebben a vá-

rosban, és az utczáit megtöltöttétek

megölettekkel. * 2 kú. 21, le.

7. Ezokáért igy szól az ür Isten: A
kiket ti megöltetek, kiket e város kö-

zepire vetettetek, ezek a * hús : a város

pedig fazék ; és titeket kiviszlek be-

lle. * vers 3.

8. Fegyvertl féltetek, és * fegyvert

hozok ti reátok , azt mondja az Úr
Isten.

9. És kihozlak titeket belle, és adlak

titeket idegenek kezekbe, és tészek el-

lenetek Ítéleteket. *2Kir.25,i-ii. jer. 42, le.

10. Fegyver miatt hullotok el, az Iz-

ráel határában * Ítéllek meg titeket ; és

megtudjátok, hogy én vagyok az r.
* 2 Kir. 25, 5—7.

11. E város pedig nem lészen néktek

mint * a fazék, sem ti nem lésztek

közepette mint a hús ; az Izráel hatá-

rában Ítéllek meg titeket. * vers 3.

12. És megértitek, hogy én vagyok az

r : mert az én végezésimben nem jár-

tatok, és az én itéletimet nem cseleked-

tétek; hanem a Pogányok Ítéletek sze-

rint cselekedtetek , kik ti körületek

vágynak.

13. És ln mikor prófétálnék, Pelátia

a Bénája fija meghala: esém azért az

én orczámra és kiáltók nagy felszóval

és mondék : Ah, ah. Uram Isten ! avagy

elfogyatod é Izráelnek maradékit ?

14. És ln azrnak szava én hozzám,

mondván

:

15. Embernek fija! Te atyádfiai, te

atyádfiai, te rokonid, és egész Izráel

háza, mind azok, kiknek a Jérusálem
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lakói mondották : Távol legyetek az Úr-

tól, nékünk adatott ez a föld örökse-

gül!

16. Ezokáért mondjad : így szól az Úr
Isten : Noha távol vetettem ki ket a

Pogányok közzé, és eloszlattam ket e

földekre ; de azért lészek nékik kicsiny

templomul a földeken, mellyekre men-
' tek.

17. Ennekokáért mondjad: Ezt mondja
az Úr Isten : Egybegyjtelek * titeket a

népek közzül, és együvé hozlak titeket

a földekrl, a mellyekre eloszlottatok

;

és adom néktek az Izráel földét.

* Jer. 29, 10.

18. És bémennek oda, és elhányják

minden benne való * fertelmességit,

és minden utálatosságit arról a földrl.
* Ésa. 4, 2. 3.

19. Es adok nékik* egy szivet, és fuj
szivet adok beléjek, és kivészem a k
szivet az testekbl, és adok nékik hus

szivet ;
* Jer. 32, 39. 38, 8. 9. f rész 18, 31

.

20. Hogy az én végezésimben járjanak,

és az én itéletimet megrizzék, és cse-

lekedjék azokat és legyenek nékem né-

pem, és én legyek nékik Istenek.

21. De a kiknek szivek az fertelmes-

ségek és utálatosságok után jár, azok-

nak útjokat az fejekre * vetem, az Úr
Isten mondja :

* vers e. 9. rész 9, 5—8.

22. Felemelék azért aKérubimok az

szárnyaikat, és a kerekek ellenekben

;

és az Izráel Istenének dicssége * vala

felül felettek. * rész 10, 20.

23. Eltávozók az Isten dicssége a vá-

ros közepirl, és álla a hegyre, melly

a városnak napkelet fell való részén

vagyon.

24. És a lélek felvon engem, és visz-

szavive engem Káldea földére * a fog-

ságban valókhoz, látásban az Isten lelke

által : és eltávozók tlem az a látás,

mellyet látók. * rész 1, 1. 2.

25. És megbeszélém a fogságban va-

lóknak az Úrnak minden beszédit, mely-
lyeket nékem megjelentett vala.

12. RÉSZ.

Példákkal jelentgeti a fogságra menést.

És ln az Úrnak szava én hozzám,

mondván

:

2. Embernek fija ! Engedetlen ház kö-

zepette lakol, kiknek szemeik vágynak
a látásra, de nem * látnak : füleik vagy-
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nak a hallásra, de nem hallanak: mert
engedetlen ház ez.

* Ésa. 6, 9. Ésa. 42, 20. Csel. 28, 26. 27.

3. Es te, embernek fija készítsd el a

te útra való szerszámidat, és menj el

nappal az szemeik eltt : menj el a

te helyedrl más helyre, szemek láttára;

hogyha valamiképen látják : mert enge-

detlen * ház ez. * Jer. 18, 12.

4. És vidd ki a te portékáidat mintegy
útra való szerszámokat, nappal szemek
láttára, te pedig menj ki estve szemek
láttára, mint a kik másuvá akarnak

menni.

5. Szemek láttára lyukaszd által a

falat, és vidd ki az által.

6. Szemek láttára válladon hord ki, a

setétben vidd ki, orczádat fedd bé, és a

földet ne nézd : mert csudául adtalak

tégedet az Izráel házának.

7. így cselekedtem azért, a mint pa-

rancsolva vala nékem : Az én portékái-

mat elhozám nappal, mint a kik másuvá
hordozkodnak, és estve által lyukasz-

tám kezemmel a falat : a setétíien ho-

zám el vállamon, és hordám ki szemek

láttára.

8. Es ln az Úr beszéde én hozzám
reggel, mondván

:

9. Embernek fija ! Nemde nem mondá
é néked az Izráel háza, ez * engedetlen

ház, hogy mit cselekeszel ?

* Jer. 42, 2. 5. 6. 43, 1—5. 44, 15. 17.

10. Mondjad nékik : Ezt mondja az Úr
Isten : Ez a Prófétzia a Jérusálembeli

Fejedelemrl vagyon, és az Izráelnek

egész házáról, ki köztök vagyon.

11. Monájdiá nékik : Én ti csudátok

vagyok ; a mint cselekedtem, igy lészen

nékik dolgok; elmennek, és fogságra

mennek.

12. És a Fejedelem, ki köztök vagyon,

vállán hordóim ruháit a setétben, és

kimegyen : a falat által * lyukasztják

hogy kivigyék tet azon : az orczáját

béfedi, hogy szemeivel a földet ne lássa.

* 3 Kir. 25, 4—7.

13. És kiterjesztem az én hálómat

ellene, és megfogatik az én varsámban

;

és viszem tet Babilonba a Káldeusok

földére, de mindazáltal azt nem * látja,

és ott meghal. * 2 Kir. 25, 7.

14. És mindeneket, kik körülte vágy-

nak az segítségére, és minden seregit
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eloszlatom minden szélre, és kivonszom

a feg'yyert * ö iitánnok. * jer. 43,5—n.

15. És megtudják hogy én vagyok az

Úr, mikor eloszlatom ket a Pogányok
közzé, és elhintem ket a földön.

16. Es hagyok meg közzülök* kevés

férjíiakat a fegyvertl, az éhségtl, és a

döghaláltól, hogy megbeszéljék minden

ö utálatosságokat a Pogányok között, a

kik közzé mennek ; és megtudják, hogy

én vagyok az r.^ * rész 5, 1-5. e, s.

17. És ln az r beszéde én hozzám,

mondván

:

18. Embernek fija! A te kenyeredet

rettegéssel egyed, és a te vizedet resz-

ketéssel és félelemmel igyad.

19. És szólj a föld népének : Ezt

mondja az Úr Isten a Jérusálem lakosai

fell, az Izráel földe fell : Az kenye-

reket félelemmel eszik, és az vizeket

pusztaságban isszák
;
hogy megpusztit-

tassék az földe az teljes voltától,

mind azoknak álnokságokért kik benne

laknak.

20. És a lakott városok elpusztulnak

és a föld elhagyattatik, és megtudjátok,

hogy én vagyok az r.
21. És ln az Úrnak beszéde én hoz-

zám, mondván
;

22. Embernek fija ! Micsoda közbeszé-

detek vagyon néktek az Izráel földében,

mondván : Nagy messze * haladnak az

idk, és elvesz minden látás

!

*Ésa. 5, 19. Jer. 7, 4. vers 26. 27.

23. Ezokáért mond meg nékik : Azt

mondja az r Isten : Megszüntetem e

közbeszédet és többé nem mondják ezt

a közbeszédet Izráeiben : Hanem mond-
jad nékik : Elközelgettek azok a napok,

és minden látásnak dolga.

24. Mert nem lészen többé semmi lá-

tás hijábavaló, és nem lészen hízelked

jövendölés az Izráel házában :

25. Mert énr szólok, és a melly szót

szólok, meglészen, nem halasztatik to-

vább, hanem a ti idtökben, óh enge-

detlen ház, szólok, és megeselekeszem

azt, azt mondja az Úr Isten !

26. És ln az r beszéde én hozzám,

mondván

:

27. Embernek fija ; Imé az Izráel háza

azt mondja: A látás, mellyet ez lát, sok

idkre * való , és hosszú idkre pró-

fétál. * vers 22. Hós. 6, 3.

28. Ezokáért mondjad nékik : így szól

az Úr Isten : Nem halad tovább semmi
én beszédem, az én beszédem, mellyet

szólok, * meglészen, azt mondja az Úr
Isten. * Sir. 2, 17.

13. RÉSZ.
, A hamis Próféták feddetnek.

Es ln az Úr beszéde én hozzám,
mondván

:

2. Embernek fija ! Prófétálj az Izráel

Prófétái * ellen , kik prófétálnak , és

mondjad azoknak, a kik prófétálnak az

szivekbl : Halljátok meg az Úr be-

szédét !
* Jer. 14, 14. Jer. 28, 12—17. 29, 8. 9.

3. így szól az r Isten : Jaj a balga-

tag * Prófétáknak, kik járnak az gon-

dolatjok után, noha f semmit nem lát-

tak. * Jer. 28, 15-17. f vers 6. 7. Jer. 28, 2—4.

4. Mint a pusztabeli rókák, a te Pró-

fétáid, óh Izráel, oUyaíwkkd lettek.

5. Nem hágtatok fel a törésekre, sem
sövényt nem csináltatok az Izráel háza

közzül, hogy megállanátok a harczon az

r haragja napján.

6. Hívságot láttak, és hazugságnak
jövendölését, kik^ ezt mondják : Monda
azr ! holott azr nem bocsátotta ket,
és reménységet adnak a népnek^ hogy
megersítik a beszédet.

7. Avagy nem hijábavaló látást látta-

tok é, és hazug jövendölést szólottatok

é ? és mégis azt mondjátok : Szóla * az

Ur ; holott én nem szólottam.
* Jer. 28, 2.3. 15.

8. Ennekokáért igy szól az r Isten :

Mivelhogy hívságot szólottatok és lát-

tatok hazugságot, ezokáért irné én ti

ellenetek leszek^ azt mondja az Úr Isten.

9. És lészen az én kezem azok a Pró-

féták ellen, a kik hívságot látnak és ha-

zugságot jövendölnek ; az én népemnek
gyülekezetében nem lésznek,és az Izráel

házának béirásában nem irattatnak, és

az Izráel földére bé nem mennek, és meg-
tudjátok, hogy én vagyok az r Isten !

10. Ezokáért, hogy eláltatták az én

népemet, mondván : Békesség, és nem
vala békesség: és ha egyik épit vala

falat, imé azok mázolják vala azt afa-
lat^ semmire * kell sárYsl.

11. Mondjad azoknak, Idk hitvány ^á?^-

ral mázolnak: Elesik a/a^/nagy k
zápores lészen, és adok köves esket,

mellyek elrontják a falat^ és a forgó-

szél elhasogatja. * Jer. e, u. jer. 28, 2- 4.

12. És imé ha elesik a fal, avagy nem
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mondják é néktek : Hol vagyon a má-
zolás, mellyet mázoltatok ?

13. Ezokáért igy szól az r Isten : És

meghasogatom a forgószéllel az én ha-

ragomban, és bséges zápores lészen

az én búsulásomban, és nagy kesk az

én haragomban az elrontásra.

14. Es elrontom a falat, mellyet má-
zoltatok hitvány sárral, és a földig ron-

tom azt : és az fundamentoma fel-

hányatik és leromol, és elvesztek kö-

zepette ; és megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr

!

15. És bétöltöm az én búsulásomat a

falon, és azokon, kik azt hitvány sárral

mázolják; és mondom néktek: Nincs a

fal, és nincsenek, a kik azt mázolták.

16. Tudniillik az Izráel Prófétái kik

prófét álnak Jérusálemnek , és látnak

néki békességnek * látását, noha nincsen

békesség ; azt mondja az Úr Isten !

* Jer. 6, 14. 28, 2—4.

17. És te, embernek íija, fordítsd or-

czádat a te néped leányira, kik prófétál-

nak az szivekbl; és prófétálj ellenek,

18. És mondjad : így szól az r Isten:

Jaj azoknak, a kik vánkosokat * varr-

nak mindennek karjának hóna alá : és

a kik csinálnak egybeszoritó szerszámo-

kat, akármikorbelieknek fejekre, hogy
vadásszák a lelkeket. Nemde nem az én

népemnek lelkeket vadásszátok é, hogy
a ti lelketeket elevenen megtartsátok ?

* vers 10. rész 22, 22—27.

19. És gyalázattal illettek engem az

én népem között egynéhány marok ár-

páért, és darab kenyérért, hogy a lelke-

ket megöljétek, mellyek meg nem hal-

nának , és elevenen megtartsátok a

lelkeket, a mellyek nem élnének ; ha-

zudván az én népemnek, melly örömest

hallgatja ^ a hazugságot. ^
* Ésa. 30, 10. 11.

20. Ezokáért igy szól azr Isten : Imé
én a ti vánkositokra hocsátom harago-

mat^ mellyekkel ott vadásztok lelkeket,

hogy kirepüljenek, és elszaggatom azo-

kat a vánkosokat a ti karjaitok alól, és

elbocsátom a lelkeket hogy elrepülje-

nek, a melly lelkeket ti vadásztok.

21. És elszaggatom a ti egybeszoritó

szerszámitokat, és megszabadítom az

én népemet a ti kezetekbl, s nem lész-

nek többé a ti kezetekben vadászásra

;

és megtudjátok, hogy én vagyok az Ür

!

22. Mivelhogy szomorúsággal illetté-

tek az igaznak szivét, hazugsággal, akit

én szomorúsággal nem illetem, és meg-
vastagítottátok a hitetlennek kezeit,

hogy meg ne térjen az gonosz útálól,

hogy életben tet megtartsam.

23. Ezokáért hívságot nem láttok, és

jövendt nem jövendöltök többé, és ki-

mentem az én népemet, a ti kezetekbl;

és megtudjátok, hogy én vagyok az r.

14. EÉSZ.

Képmutatd kérdések a Zsidóknak : Négy ostor a Zsi-

,
dókra, és a Babilóniai fogság.

Es jövének hozzám férjfiak az Izráel

Yénei közzül, és leülének én elttem.
2. És ln az Ür beszéde én hozzám,

mondván :

3. Embernek íija ! E férjfiak bálványo-

kat emeltek fel az szivekben, és az

álnokságoknak botránkozását vetették

magok eleibe. Avagy gondolod é inkább,

hogy ezek én tlem tanácsot kérdenek?

4. Ezokáért szólj nékik, és mondjad
nékik: Ezt mondja az ür Isten : Valaki

az Izráel házából az bálványit az

szivébe béveszi, és az álnokságának

botránkozását veti maga eleibe, és me-
gyén a Prófétához ! én r felelek meg
annak, a ki j az bálványinak soka-

sága fell.

5. Hogy meglógjam az Izráel házát az

szivében, hogy elszakadtak * én tlem
mindnyájan k az bálványaik miatt.

* Jer. 44, 17. 18.

6. Ezokáért mondjad az Izráel házá-

nak : Ezt mondja az r Isten : Térjetek

meg, és forduljatok el a ti bálványitok-

tól, és minden utálatosságtoktól fordít-

sátok el a ti orczátokat

;

7. Mert valaki az Izráel házából, és a

jövevények közzül, a kik Izráelben vágy-

nak, elvonsza magát, hogy én utánnam
ne jöjjön, és szivébe béveszi az bálvá-

nyit és az álnokságánák botránkozá-

sát maga eleibe veti, és menénd a Pró-

fétához, hogy^ tanácsot kérdjen általa

én tlem : énr felelek meg néki érettem.

8. És ellene vetem * az én orczámat

annak a férjfiunak, és vetem tet jegyül

és t közbeszédül, és kivesztem tet az

én népem közzül ; és megtudjátok, hogy

én vagyok az Ür ! * rész 15, 7. 1 5 móz. 28, 37.

9. És a Prófétát * mikor eláltatják, és

valamit mondánd ; énr áltattam el azt

a Prófétát ; és kinyújtom az én kezemet
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ö reá, és kitörlöm f otet az Izráelböl az

én népem közzül. *rész 13,2. s. tjer. 28,15-17.

10. És viselik az álnokságokat: a

mint vagyon a kérdnek álnoksága, ngy

Uszen a Prófétának is álnoksága.

11. Hogy ne tévelyegjenek többé az

Izrael háza, nem követvén engemet, és

magokat meg ne fertéztessék többé min-

den ö elszakadásokkal ; hanem legyenek

nékem népem, és én legyek nékik Iste-

nek, azt mondja az Úr Isten !

12. És lön az Úr beszéde én hozzám,

mondván

:

13. Embernek íija ! Mikor a föld vét-

kezik én ellenem, gonoszságot cseleked-

vén : kinyújtván az én kezemet az ellen,

eltöröm néki a kenyérnek * botját ; és

bocsátok ö reá éhséget és kivágom ö

róla az embereket és a barmokat.
* rész 5, 16. 3M(5z. 26, 26.

14. Ha ama három férjfiu lészen is a

földön,* tudniillik Noé, Dániel, és Jób:

k az igazságokkal megszabadítják

csak a magok lelkeket, azt mondja az

Úr Isten! * 1, 1. Jer. 15, 1.

15. Hogy gonosz fenevadakat bocsátok

által a földre, és pusztává tészik azt, és

az pusztán marad, ugy hogy senki által

nem megyén rajta a fenevadak miatt.

16. És ha e három férjfiu Uszen a föl-

dön ; élek én, az Úr Isten mondja, hogy

sem fiakat, sem leányokat meg nemsza-

baditnak, hanem csak magokat szaba-

dítják meg ; a föld pedig puszta lészen.

17. Avagy ha fegyvert hozok a földre

és mondándom : Fegyver, menj által a

földön ! és levágatom arról az embere-

ket és a barmokat. .

18. És ama * három férjfiu Uszen a

földön : Élek én, az Úristen mondja, meg
nem szabaditnak fiakat és leányokat

;

hanem csak magokat szabadítják meg.

19. Avagy ha döghalált bocsátok a

földre, és kiöntöm az én haragomat

reá, vérontásra, hogy kivágjam róla

az embereket és a barmokat. * vers 14.

20. És ha Noé, Dániel, és Jób lészen

is a földön : élek én, az Úr Isten mondja,

ha fiat, ha leányt szabaditnak meg : ha-

nem k az igazságokkal szabadítják

meg csak a magok * életeket. * vers 14.

21. Mert igy szól az Úr Isten: Még
hogyha az én négy veszedelmes itéleti-

met, a fegyvert és az éhséget, és a go-

nosz fenevadakat, és a döghalált bocsá-

tom is Jérusálemre, hogy kivágjam be-

lle az embereket és a barmokat.

22. Ha megmaradnak is valami keve-

sen bennek, kik elvitetnek a fogságba^
fiak és leányok : imé azok is kimennek
ti hozzátok, és meglátjátok az útjokat

és cselekedeteiket, és vigasztalást vesz-

tek a veszedelmekbl, mellyeket hozok

Jérusálemre, mind azokból^ mellyeket

reá hozok.

23. És vigasztalástokra lésznek nék-

tek, mikor látándjátok az utjokat és

cselekedeteiket ; és megtudjátok, hogy
nem ok nélkül cselekedtem mindene-

ket, a miket cselekedtem rajta, ezt

mondja az Úr Isten !

15. EÉSZ.

Az Isten a Jénisálem lakozdit, mint hitvány szolvesz-
szöt, a tzre rendelte.

És ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek fija, micsoda a szltök
e fája egyéb fához képest ? avagy a sz-
lvessz, az erdben való fákhoz képest ?

3. Avagy vesznek é abból fát, hogy
valamit csináljanak belle ? avagy csi-

nálnak é belle faszeget, hogy valami

edényt tegyenek reá ?

4. Imé a tznek adatik megemésztésre

;

ha a két véget megemészti a tz, és

közepe megpergeldik, valyon használ

é valami dologra?

5. Imé mig ép vala, semmi dologra

nem vala jó ;
mennyivel inkább a hol a

tz megemésztette és megégett, mit csi-

nálhatni belle ?

6. Azért igy szól az Úr Isten : A mint

vagyon a szltke fája az erdn való

fák között, mellyet adtam a tznek
megemésztésre : Igy adtam a Jérusálem

lakoz óit

;

7. Mert vetem az én orczámat * el-

lenek, egy tzbl kimennek, és más tz
emészti meg ket; és megtudjátok

hogy én vagyok az Úr, mikor ellenek

vetem az én orczámat. * rész 14, 8.

8. És adom a földet pusztaságra : mi-

velhogy elhajlottak gonoszságokkal, ezt

mondja az Úr Isten !

16. EÉSZ.
Lerajzoltíitik a sok jóval illettetett Zsidó népnek hála-

adatlansága, büntetésével együtt.

És ln az Úr szava én hozzám, mond-

ván :
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2. Embernek fija ! Add tudtára Jéru-

sálemnek az utálatosságit.

3. És mondjad : így szól az Úr Isten

Jérusálemnek : A te lakásod és nemzet-

séged a Kánaán földérl való : a te

atyád Emoreusok közzül való, és a te

anyád Hitteusok féle.

4. A te születésed pedig Hlyen : A
melly napon születtél, el nem metsze-

tett a te köldököd, és vizzel meg nem
mostak, liogy tiszta lenne tested^ sem
sóval meg nem sóztak, sem bé nem
póláltak.

5. Semmi szem meg nem szánt tége-

det, hogy ezekben valamit te veled cse-

lekedett volna
,

könyörülvén rajtad
;

hanem elvettettél volt a mezon meg-
utáltatva, a melly nap születtél.

6. És elmulám te mellled, és látálak

téged eltapodtatva a te véredben : és

mondék néked ; A te véredben élj ; mon-
dék ismét néked : A te véredben élj

;

7. Nagy sok ezerekre szaporítottalak én

tégedet, mint a mezei füvet : és meg-
szaporodál, és felnevekedéi és jutái

nagy szépségre ; emlid megnevekedé-

nek, és szröd kintt vala; te pedig

mezítelen és béfedezetlen valál.

8. És mellled megyek vala el, és lá-

tálak téged ; és imé a te idd házasságra

való id vala ; és kiteritém az én * ru-

hámat te reád és béfedezém a te mezí-

telenségedet, és megesküvém f néked,

és frigyet veték ft veled, azt mondja
az Úr Isten, és ll nékem feleségemmé.

* Ruth 3, 9. t 5 Móz. 26, 17. ff 2 Móz. 19, 4—8. 24, 8,

9. És megmosálak téged vizzel, elmo-
sám a te véredet rólad, és megkenélek
téged drága olajjal.

10. És megruházálak téged különb-

különb szinü ruhákkal^ és karmazsin
sarut adék lábaidra, bibor övvel öved-

zélek meg téged és selyemmel fedélek

bé tégedet.

11. E felett felékesitélek téged szép

ékességgel : és adtam karra * való ékes-

ségeket a te kezeidre, és arany lánczot

a te nyakadra. •* i móz. 24, 22.

12. És adtam függt a te homlokodra,
és fülre való ékességet a te füleidre, és

dicsségnek koronáját a te fejedbe.

13. Felékesitéd azért magadat arany-
nyal és ezüsttel, és a te ruhád bibor

selyem, és különb-különb szinü vala;

zsemlyét és mézet, és olajt ettél; és

megszépül él felette igen, és ország *bi-

rodalnaára jutái. * 2 sám. 7, 10.

14. És kim éne a te hired neved a Po-

gányok közzé a te * szépségedért : mert

tökél etesképen nagy vala, az én ékessé-

gemért, mellyet vetettem te reád, azt

mondja az Úr Isten ! *iKir. 10, 23-25. sir.i, 1.

15. De elbizád magadat a te szépsé-

gedbe, és a te hired nevedért * paráz-

nává ll, és kiöntéd a te paráznaságidat

mindenre, a ki azon f általmenne, ahoz
vala te kívánságod. * Jer. 2, 20. 23. f vers 2o.

16. És vevél a^te ruhádból, és csinálál

magas oltárokat magadnak különb-
különbféle sziunel, és azoknál paráznál-

kodál, nem lettek * hasonló dolgok, és

nem is lészen. * 2 Kir. 21, 9.

17. És vevéd a te * ékességednek szer-

számit az én aranyamból és ezüstömbl,
mellyeket néked adtam vala, és csiná-

lál magadnak férjtíu képeket, és azokkal

paráználkodál.

18. És elvevéd a te klönb-különbféle
szinü ruháidat, és béfedezéd azokat, és

az én olajomat és drága illatomat ve-

téd eleibe. * rész 7, 20.

19. Az én kenyeremet is, mellyet ad-

tam vala néked, zsemlyét, és olajt, és

mézet, mellyekkel tartottalak téged,

eleikbe rakád, hogy lenne kedves illat,

azt mondja az Úr Isten

!

* Hds. 2,4. Jer. 44, 16-19.

20. E felett vevéd a te fijaidat és leá-

nyidat, kiket nékem szültél vala, és

megáldozád * ket, hogy megemésztet-
nének ! Avagy kicsiny é ez a te paráz-

naságid közzül. * 2 kü-. 2], c

21. És megáldozád * az én fiaimat, és

adád ket, hogy k tüz által áldoztat-

nának meg azoknak.
* rész 20, 26. Zsolt. 106, 37. 38.

22. És minden utálatosságidban és

paráznaságidban meg nem emlékeztél a

te kicsinységednek ''idejérl mikor me-
zítelen és béfedezetlen valál, és eltapod-

tatva a te véredben. * vers 4-10.

23. És ln minden te gonoszságod
után : (Jaj, jaj néked ! azt mondja az Úr
Isten.)

^

24. Épitél magadnak * bordélyházat,

és csinálál magas oltárt minden futczá-
kon. * 1 Kir. 14, 23.24. fÉsa. 57,7.

25. És minden keresztútaknál felépi-

téd a te magas oltárodat, és utálatossá

tevéd a te szépségedet, és térdeidet két-
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felé veted minden * útonjárónak, és fe-

lette igen paráználkodál ; vers 15. 16.

26. Mert paráználkodál az Égyiptom-
beliekkel a te szomszédiddal, a nagy
testüekkel, és megszaporitád paráznasá-
godat, hogy engemet haragra ingerlenéi.

27. Ennekokáért imé kinyujtám az én

kezemet te ellened, és megkissebitém a

te rendelt eledeledet, és adálak téged

azoknak kívánságokra kik téged gylöl-
nek, a Filiszteusok * leányinak, kik átalják

a te éktelen útadat. * isám.4, lo. ii. 31, 1 -e.

28. És ezután paráználkodál az * Assi-

riabeliekkel, mivelhogy meg nem elége-

déi, paráználkodál vélek, de igy is meg
nem elégedhetél. * 2 Kir. is, lo-is.

29. És megsokasitád a te paráznasá-

godat a Kánaán földén, a Káldeusok-

kal ; de még sem elégedéi meg ezzel is.

30. Melly^ ertlen a te szived, azt

mondja az ür Isten, hogy mind ezeket

cselekedted, magabíró parázna asszony-

nak cselekedetit ?

31. Hogy építetted bordélyidat minden
keresztútakon, és magas oltárodat fel-

csináltad minden utczákon : és nem vol-

tál mint egyéb kurva, megutálván a bért.

32. Mint a parázna asszonyt, a ki férje

helyében idegeneket bocsát magához

;

33. Mert minden kurvának bért ad-

nak ; te pedig adtad a te ajáodékidat

minden szeretidnek, és ajándékoztad

ket, hogy bémennének hozzád minden-
felöl a te paráznaságidért.

34. És te közted különbség vagyon és

a töhh asszonyok között, a te parázna-

ságidban : mert utánnad nem jártak pa-

ráználkodásért : hanem te adtál bért, és

más néked bért nem adott, különben

cselekedtél azért ebben.

35. Annakokáért, * te kurva, halld meg
az Ür beszédét ! ^ * Ésa. 1, 21. H(5s.2, 1.

36. így szól az Úr Isten : Mivelhogy
kiöntve vagyon a te rútságod, és kinyi-

latkozva vagyon mezítelenséged a te

paráznaságidban szeretiddel ; és a te

utálatos bálványid miatt, és a te íijaid

vérek * miatt, kiket adtál azoknak.
* vers 20.

37. Ennekokáért imé én egybegyjtöm
minden te szeretidet, kikkel gyönyö-
rségesen éltél, és mindeneket, kiket

szerettél, mind azokkal, a kiket gylölsz

vala : és mikor egybegyjtöm ket elle-

ned minden fell, megmutatom a * te

mezítelenségedet nékik
,

hogy lássák

minden te mezítelenségedet.
* Ésa. 47, 3. Jer. 13, 26. 27.

38. És megítéllek téged a parázna és

a vért * kiontó asszonyoknak Ítéletek-

kel, és véredet kiontatom haraggal és

buzgó indulattal. * 3 M.02. 20, 10. 5 móz, 22, 22.

39. És adlak téged azoknak * kezekbe,

és elrontják a te bordélyodat és eltörik

a magas oltáridat, és levonszák rólad

ruháidat, elveszik a te szép f ékességi-

det, és mezítelen és ruhátlan hagynak
tégedet. * hs. 2, 3. t sir. 1, 1. 2. 2, 21. 22.

40. És gylést tésznek ellened , és

megköveznek téged, és általvernek té-

ged az fegyvereikkel.

41. És megégetik a te házaidat * tz-
zel, és Ítéleteket tésznek ellened sok

asszonyok szemek láttára : és azt cse-

lekeszem
,
hogy megsznjél a parázna-

ságtól, és többé bért nem adsz szere-

tidnek. * Jer. 52, 13. 14.

42. És igynyugotom meg az én hara-

gomat te rajtad : és eltávozik az * én

búsulásom tled, és megnyugszom, és

többé nem haragszom. * Ésa. 4, 3. 4.

43. Mivelhogy meg nem emlékeztél a

te kicsinységednek * idejérl , hanem
haragra ingerlettél engemet mind ezek-

ben ; azért imé én is a te útadat fejedre

fordítottam , azt mondja az Úr Isten,

hogy ne cselekedje-d a te gondolatodat

minden te utálatosságidban. * vers 4. u.

44. Imé valaki közbeszéddel él, közbe-

széddel kezd rólad szólani, mondván

:

A miném az anya, ollyan a leánya is

!

45. Anyád leánya * vagy te, a ki meg-
utálta az férjét és fijait : és húgaid-

nak nénnyek vagy, a kik megutálák az

férjeket és Ujaikat ; a ti anyátok Hit-

teusok féle, és atyátok Emoreusok féle.

* vers 35. Hós. 2, 3.

46. A te nénéd * Samaria, ki az leá-

nyival egybe balkezed fell vagyon ; és

a te húgod, ki lakozik jobbkezed fell

Sodoma f az leányival egybe.
* 2 Kir. 17, 6-12.

fi Móz. 13, 13. 1 Mdz. 18,20. 21. 19,24. 25. Ésa. 1, 10.21.

47. És azoknak útjokban nem jártál,

és azoknak utálatosságok szerint nem
cselekedtél, mintha kicsiny dolog volt

volna az , hanem megvesztél * inkább

azoknál, minden te útaidban. * 2 Kir. 21,9.

48. Élek én, azt mondja az Úr Isten :

ha igy*cselekedett Sodoma, a te húgod,
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és annak leányai, a mint cselekedtél te

és a te leányid. * sir. 4, e.

49. Imé ez volt álnoksága Sodornának

a te búgodnak ; a kevélység, a kenyér-

nek * elégsége, és hivalkodásnak bsége
volt néki és az leányinak

; és a sz-
kölködnek s a szegénynek kezét nem
fogta : * 1 Móz. 18, 10.

50. Felfuvalkodának azért és cseleke-

dének utálatosságot én elttem, és el-

vetém ket, mikor * megláttam volna.

* 1 Mdz. 18, 20. 21. 19, 24. 25.

51. Továbbá, Samaria fél-ennyire nem
vétkezett mint te : mert megsokasítot-

tad a te utálatosságidat azok felett, és

minden te utálatosságidban, mellyeket

cselekedtél, náladnál igazabbakká tetted

a te nénédet és * húgodat.

52. Te is azért viseld a te gyalázato-

dat, a ki Ítéled vala a te nénédet, a te

bneidért, mellyekkel utálatosban vét-

keztél azoknál, igazabbak valának ná-

ladnál. Te, mondom, szégyenülj meg és

viseld a te gyalázatodat: mivelhogy a

te nénédet és húgodat igazabbnak mu-
tatod lenni. * vers 46.

53. Ha megtérítem azért azoknak fog-

ságokat, azaz Sodomának és az leá-

nyinak fogságokat^ Samariának és az ö

leányinak fogságokat : a te foglyaidnak

is fogságokat vélek együtt megszaba-
ditom.

54. Hogy viseljed a te gyalázatodat,

és megszégyenülj mind azokért, a miket
cselekedtél, mikor azoknak vigasztalá-

sokra lészesz.

55. Es ha a te húgod és nénéd So-
doma és az ö leányai visszatérnek régi

állapotjokra, és Samaria és az leányai

megtérnek régi állapotjokra : te is és a

te leányid megtértek a ti régi állapo-

totokra.

56. És a te húgodnak Sodomának hire

nem volt a te szádban, a te kevélysé-

gidnek idején.

57. Minekeltte kijelennék a te go-

noszságod : mint mikor gyalázatban

volnál a Siriabelieknek és Filiszteusok-

nak leányival^ kik körülte vágynak,

kik tégedet mindenestl fogva meg-
utálnak.

58. A te gonoszságodat és utálatossá-

gidat te viseled, azt mondja az Úr !
^

59. Mert ezt mondja az Úristen: Ügy
cselekeszem veled, mint te cselekedtél,

ki megutáltad az esküvést, hogy a * fri-

gyet felbontanád. *2M(5z. 19,5—s.jer. 44,16-19.

60. De mindazáltal én megemlékezem
az én fogadásomról, mellyet tettem ve-

led a te gyermekségednek idején , és

örökkévaló frigyet vetek veled.

61. És megemlékezel a te útaidról, és

megszégyenled magadat mikor hozzád

vészed a nénéidet húgaiddal együtt, és

adom azokat néked leányul, de nem a

te * frigyedbl. * Jei. si, 32. 33.

62. És megersítem az én * frigyemet

veled; és megesméred, hogy én vagyok
az Úr. * Ésa. 4, 3. 4.

63. Hogy megemlékezzél és megpirulj,

és meg ne nyissad többé a te szádat

szégyenletedben, mikor megkegyelme-
zek néked mindenekben valamiket cse-

lekedtél, azt mondja az Úr Isten

!

17. RÉSZ.

Büntetése Sédékiásnak a frigy ellen hitének raegsze-

^
géséért : a Krisztus küldetése.

Es ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek íija ! Vess mesét és adj

példabeszédet az Izráel háza eleibe,

3. És mondjad : így szól az Úr Isten

:

Egy nagy szárnyú nagy saskesely,

mellynek hosszú szárnyai valának, melly

rakva vala tollakkal, mellyekben kü-

lönb-különbféle szinek valának, jöve a

Libánus hegyére és a czédrusfának te-

tejét elszedé.

4. Az gyenge ágainak tetejeket leszag-

ga.tá, és vivé azt a kalmárok földére, és

az árosoknak városokban tevé le azt.

5. És vn annak a földnek magvából,

és elvété azt a termékeny földbe : vivé

azt sok vizek mellé, mint a fzfát ugy
veté azt el.

6. És kijve, és kiágazott szltvé
ln, alacsony magasságra nevekedvén^

úgyhogy a szlvesszk reá a tre néz-

nének, és annak gyökerei ez alatt vol-

nának : és szltvé ln, és vesszket

terme, és ágacskákat bocsáta ki.

7. És vala más nagy saskesely, melly

is nagy szárnyú vala, és tollakkal b-
völködik vala : és imé ez a szlt az

gyökereivel ragaszkodók ahoz, és az

vesszeit kinyujtá ahoz, hogy öntözné

tet az ültetésének barázdáiból.

8. Ez jó földben sok vizek mellett plán-

táltatott vala, hogy ágakat nevelne, és
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gyümölcsöt teremne, 65 lennejeles sz-
lt.
9. Mondjad azért: így szól az Úr Is-

ten: Valyon javára lészen é ez néki?

Valyon az ö gyökereit nem szaggatja

ki, és gyümölcsét nem vágja é ki ? és

nem száraztja é meg? minden jövé-

sének ágait elszárasztja: nemde nem
ers karral és sok néppel szaggatja é ki

azt gyökerestl ?

10. És imé elplántáltatott : Avagy jól

lészen é dolga ? Avagy ha a napkeleti-

szél illeti tet,nem* elszárad é, és az

termésének vesszivel nem megszá-

rad é ? * rész 19, 12. Hós. 13, 15.

11. Es ln az Úr szava én hozzám,
mondván

:

12. Mondjad most az engedetlen ház-

nak : Avagy nem értitek é, mit jegyez-

zenek ezek? Mondjad: Imé eljött a Ba-
bilóniai Király Jérusálembe, és felvéve

az Királyát és Fejedelmit, és elvivé

magához Babilóniába.

13. És vn a királyi magból, és fri-

gyet * vete vele, és megesketé tet,

és a földnek erseit elvivé :

14. Hogy az ország alázatosságban

tartaná magát, hogy fel ne fuvalkodnék,

és hogy az fogadását f megtartaná,

hogy abban megállana.
* 2 Kir. 24, 8—16. f 2 Krón. 36, 13.

15. De elszakada tle, bocsátván kö-

veteket Egyiptomba, * hogy adna néki

lovakat és sok népet. Valyon javára esik

é ez néki ? valyon megszabadítja é ma-
gát, a ki ezeket czelekeszi ? a ki meg-
szegte a frigyet, megmenekedik é ?

* Jer. 37, 5. 11.

16. Élek én, azt mendja az Úr Isten,

ha annak a Királynak * lakhelyében

Babilóniában meg nem hal, a ki tet
Királlyá t tette volt: a kinek tett eskü-

vését megutálta, és a kivel tett frigyét

felbontotta. * Jer. 32, 5. t 2 Xir. 24, 17. 18.

17. És Fáraó nagy haddal és nagy so-

kasággal semmit néki * nem tehet a

hadban, mikor töltést rakni kezd, és

sánczokat czinálni sok lelkek veszedel-

mére. * Jer. 37, 5. 10. 39, 1—8.

18. Megutálta az * esküvést, hogy
megtörné a fogadást, mellyet tett vala

kezét béadván, és mind ezeket csele-

kedte ; ezokdért meg nem szabadul.
* 2 Krón. 36,13— 17.

19. Annakokáért igy szól az Úr Isten:

Élek én, ha fejére nem fordítom az én

esküvésemet, mellyet megutált, és az én

frigyemet, mellyet megszegett.

20. És kiterítem ellene az én háló-

mat, és belé * akad az én varsámba : és

vitetem tet Babilóniába, és ott vele

törvénykezem az gonoszságért, mely-
lyel én ellenem járt. * 2 kü. 2.5, 5. 7.

21. És minden elfutottál, minden se-

regivel fegyver miatt hullanak el, és a

kik megmaradnak minden szélre elhá-

nyatnak; és megtudjátok, hogy én Úr
szólottam.

22. így szól az Úr Isten: És vészekén
ama magas czédrusfának tetejébl, és

eltészem: az fels gyenge ágai közzül

gyenge ágat szegek le, és én elplántálom

azt a magas és felemelt hegyen.

23. Az Izráel magas hegyén plántálom

tet, és ágaikat felneveli, és gyümölcsöt
terem : és nagy czédrusfává nevekedik ;

és laknak alatta mindenféle szárnyas

madarak, az ágainak árnyéka alatt

laknak.

24. És minden mezei fák megesmérik,
hogy én vagyok az Úr : ki a magas fát

alacsonnyá tészem, és az alacsony fát

magassá tészem ; én száraztom meg a

zöldell fát, és az aszú fát a ki zölddé

tészem ; Én Úr szólottam, és megcse-
lekeszem.

18. RÉSZ.
A fiak az atyák helyett nem lakolnak. A ki miben ta-

láltatik, abban ítéltetik.

És ln az Ür szava én hozzám, mond-
ván :

2. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet

szoktátok mondani az Izráel földérl,

mondván: Az atyák * ették meg az eg-

rest, és a fiaknak fogok vásik meg belé?

3. Élek én, azt mondja az Úr Isten, ha

többé helye lészen köztetek ennek a köz-

beszédnek Izráelben. * Jer. 31, 29.

4. Imé minden lélek enyim, úgy az atyá-

nak lelke, mint a fiúnak lelke enyim

:

a melly lélek vétkezik, annak kell meg-
halni !

5. És a férjfiú ha igaz lészen, és Ítéle-

tet és igazságot cselekeszik

:

6. Ha a hegyeken nem * evett, és az

szemeitfel nem emelte az Izráel házának

bálvány ira, és az felebarátja feleségét

meg nem f fertéztette, és feleségéhez

havi betegségében közel nem járult

:

* Zsolt. 106, 28. Ésa. 57, 7. f 3 Mnz. 18, 19. 20,
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7. És senkit meg nem nyomorított, az

adósnak a zálogot f megadta, a másét

ervel el nem vette, az éheznek kenye-

rét ** adta, és a mezítelent ft ruhával,

béfedezte ;
* ^mö^. 22, 21. 1 5 mz. 24, 12. 15, 7. s.

**Esa. 58, 6. 7. ff Máté 25, 36-40.

8. A ki uzsorára * nem ád, és többet

nem vészen, megvonsza az ö kezét az

álnokságtól; igaz Ítéletet tészen egymás
között; *2M<5z. 22, 25.

9. Az én parancsolatimban jár és az én

ítéletimet megrzi, hogy igazságot cse-

lekedjen : Ez az igaz élvén * él, azt

mondja az Úr Isten: * 3. moz. is, 5.

10. És ha a vérontó lator fiat szülénd,

és a gonoszságoknak * valamellyikét

cselekeszi. * vers 11-13. 5 M<5z. 28, 15.

11. Mindezeket pedig nem cselekeszi

;

hanem a hegyeken eszik, és az fele-

barátjának feleségét megfertézteti.

12. A szkölködt és a szegényt meg-
nyomorítja, a másét ervel elveszi, és

a zálogot vissza nem adja, és a bálvá-

nyokra emeli szemeit, utálatosságot

nselekedvén
;

13. Uzsorára ád, és többet vészen;

valyon él é ez ? Nem él ; mindezeket az

utálatosságokat cselekedte, halállal hal

meg, és az vére rajta lészen.

14. Ha fiat szülénd, és látja az, az

attyának minden vétkeit, mellyeket cse-

lekeszik; látja, de nem cselekeszik azok

szerint

:

15. A hegyeken nem eszik, és az

szemeit fel nem emeli az Izráel háza

bálványira, az felebarátjának feleségét

meg nem fertézteti:

16. Es senkit meg nem nyomorít, a

zálogot meg nem tartja, és a másét

ervel el nem veszi, az kenyerét az

éheznek adja, és a mezítelent* ruhával

béfedezi. * jób 31, 19. 20.

17. A szegém^tl meg nem vonsza az

kezét, uzsorát és többet nem vészen,

az én ítéletemet cselekeszi, az én paran-
csolatimban jár: . ez meg nem hal az

attya álnokságáért, hanem élvén él.

18. Az Siitysi pedig mivelhogy nyo-
morgatást tett, az attyafiáét ervel
elvette, és a mi nem jó, azt cselekedte

az népe között; ezokáért imé meghal
a maga álnokságáért.

19. Ti pedig azt mondjátok :
* Hogy

nem viselné a fiú az attya álnoksá-
gát ? Mikor a fiú ítéletet és igazságot

cselekszik, minden én parancsolatimat

megtartja, és cselekezí azokat; élvén él.
* 5 Mdz. 24. 16.

20. A' melly lélek vétkezik, annak kell

meghalnia : a' fiu nem viseli az á attyá-

nak álnokságát, sem az atya nem viseli

a' fiúnak álnokságát ; az igaznak magát
lészen az igazsága, és a hitetlenen

magán lészen az hitetlensége.

21. A hitetlen pedig, ha megtérénd

minden bneibl, mellyeket cselekedett:

és megtartándja minden én parancsola-

timat, és ítéletet és igazságot cselekeszík:

élvén él, és meg nem hal

;

22. Semmi gonoszságiról, mellyeket

cselekedett, emlékezet nem lészen; az

igazságáért, mellyet cselekedett, él.

23. Nemde kívánva kívánom é én, hogy

2i hihetetlen * meghaljon ? azt mondja az

Úr Isten : Nemde nem kívánom dinkább,

ha megtérénd az útaíról, hogy éljen?
*rész. 33, 11.

24. Ha pedig elhajol az igaz az igazsá-

gától, és cselekeszik álnokságot minden
utálatosságok szerint, mellyeket csele-

keszík a hitetlen : nemde él é ? Semmi
igazságai, mellyeket cselekedett, em-

lékezetben nem lésznek ; hanem az

gonoszságáért, mellyet cselekedett, és

az vétkéért, mellyet tett, ezekért meg
kell halnia !

25. Ezt mondjátok mégis : Nem * igaz

az Úrnak úta: Halljátok meg most, Iz-

ráel háza : Avagy nem igaz é az én

útam ? avagy inkább nem a' ti útaitok

é nem igazak ? * '^'^ ^3, 20.

26. Mikor az igaz az igazságától el-

tér, és álnokságot cselekeszik
;
meghal

azokáért : az ö álnokságáért hal meg,
mellyet cselekedett.

27. És mikor a' hitetlen az hitetlen-

ségétl megtér, mellyet cselekedett, és

ítéletet cselekeszik és igazságot : és az

lelkét megtartja életben:

28. Mert eszébe vette magát, és megtért
minden utálatosságaíból, mellyeket cse-

lekedett, azért élvén él, és meg nem hal.

29. És monda mégis az Izráel háza :

Nem igaz az Úr úta ! Avagy nem iga-

zak é * az én útaim, Izráel háza ? avagy
inkább nem a ti utaítok é nem igazak ?

* vers 26. 27.

30. Ennekokáért mindeniteket az útai

szerint ítélem meg, Izráel háza, azt

mondja az Úr Isten: Térjetek meg, és
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forduljatok el minden ti álnokságitoktól,

és néktek az álnokság nem lészen * rom-
lástokra. * vers 27.

31. Vessétek el tletek minden ál-

nokságtokat, mellyel vétkeztetek, és

szerezzetek magatoknak * uj szivet és uj

lelket: és miért halnátok meg óh Izráel

háza ? * rész 11, 19.

32. Mert nem gyönyörködöm a ha-

lálra valónak * halálában, azt mondja az

Úr Isten : Térjetek meg azért, és éljetek.
* vers 23.

19. RÉSZ.

Az oroszlánkölykön és az oroszlánon példázza Joákliáz

és Joakim fogságát.

Te pedig tégy sirást az Izráel Feje-

delmin,

2. És mond ezt : Micsoda vala a te

anyád? Nstény oroszlán, ki fekszik az

oroszlánok között, és a gyermekded
oroszlánok között neveli az kölykeit.

3. És félnevele egyet az kölykei köz-

zül, és vastag oroszlán ln : és meg-
tanulá a ragadományt hordani, és az

embereket megenni.

4. És meghallák ezt róla a népek^

kiknek hálójokban megfogaték, és vivék

tet lánczokkal * Égyiptom földébe.

5. Mikor azért látná a te anyád, hogy

sok ideig várta volna, és hogy oda ve-

szett az reménysége : vön egyet az

kölykei közzül, kit vastag oroszlánná

tn ;
* 2 Kir. 23, 31. 33.

6. És ez jár vala szüntelen az oroszlá-

nok között, és magabiró oroszlánná ln,
és eltanulá a ragadományt hordani, és

embereket * enni. * Jer. 26, 21-23.

7. És gonoszul éle azoknak özvegyi-

vel, és elrontá az palotáikat, és váro-

saikat elpusztitá, és pusztán marada a

föld és minden benne való az orditá-

sának szava miatt.

8. És reá készülének a népek köröskörül

a tartományokból és kiteriték reá háló-

jokat, s megfogaték * az vermekben.
* 2 Krón. 36, 4—6. Jer. 22, 18. 19.

9. És veték tettömlöczre meglánczol-

ván, és vivék tet a Babilóniai Király-

nak, hogy vinnék tet a kerítésekbe,

hogy többé ne hallattatnék az szava

az Izráel hegyein.

10. A te nyugodalmadban a te anyád

ollyan vala^ mint a vizek mellett plán-

táltatott szlt, gyümölccsel és vessz-
vel bvölködik vala a sok vizektl.

11. És valának néki ers vesszei az

Uralkodónak pálczáival egybe, és nagy
vala az magassága a közöttök elfutott

sríí ágak között : és magasságával ki-

tetszék az veszszeinek sokaságával :

1 2. De kiszaggattaték az Isten haragja

által, és a földre vetteték, és a napke-

leti szél elszárasztá az ö gyümölcsét

;

letöretének és elszáradának az ers
vesszei, a tüz emészté meg azokat.

13. Most pedig a pusztában plántálta-

tott, a száraz és szomjú földön

;

14. És tz menvén ki az ágainak

vesszejébl,az gyümölcsét megemészté,

úgyannyira hogy nem marada benne

ers vessz 65 pálcza az uralkodásra. Ez

a siralom, és lészen siralomra

!

20. EÉSZ.

,
Törvényi és evaiigyéliumi tanitás.

Es ln hetedik esztendben, az ötödik

hónak tizedik napján : jövének valami

férjfiak az Izráel Vénei közzül, hogy ta-

nácsot kérdenének az Úrtól, és leülének

én elttem.

2. És ln az r beszéde éu hozzám,

mondván:
3. Embernek fija! Szólj az Izráel Vé-

neinek, és mondjad nékik : így szól az

Úristen: Nemde énhozzám jöttök é ta-

nácsotkérdeni? Élek én, ha kérdéstekre

megfelelek néktek, azt mondja az Úr

Isten

:

4. Ezeknek ügyeket forgatnád é ? avagy

ügyeket vennéd é fel, embernek fija ?

add tudtokra az attyaiknak utálatos-

ságokat.

5. És mondjad nékik : Ezt mondja az

Úristen : Azon a napon, mellyen válasz-

tám az Iráelt, és felemelém az én keze-

met a Jákób háza magváért, ^
és meg-

esmértetém magamat vélek Égyiptom

földén ; felemelém kezemet nékik, mond-

ván : Én vagyok az Úr a ti Istenetek

!

6. Azon a napon azért felemelém keze-

met nékik, hogykihoznám ket Égyiptom

földérl, a földre, mellyet megnéztem

vala nékik, melly téjjel és mézzel folyó,

kivánatosb minden tartományoknál.

7. És mondék nékik: Kikiaz^ szemei

utálatosságit elvesse, és az Égyiptom

bálványaival * meg ne fertéztessétek

magatokat ; én vagyok a ti Uratok Is-

tentek! * jós. 24. u. 23.

8. De pártot ütének ellenem, és nem:
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akarának nékem engedni, és senki az ö

szeme iitálatosságit el nem veté, és az

Égyiptombeli bálványokat el * nem há-

gják. Végezém azért hogy kiönteném

az én haragomat reájok, hogy bétöl-

teném az én haragomat rajtok az Egyip-

tom földének közepette : * rész 23, s.

9. De cselekedtem az én * nevemért

hogy ne gyaláztatnék a Pogányok sze-

meik eltt, a kik között valának : mert

megesmértettem vala magamat vélek

azoknak szemeik eltt, hogy kihoznám
ket az Egyiptom földérl.

* vers 14, 22. 4 Móz. 14, 13-20.

10. Kihozám azért* ket az Egyiptom
földébl, és hozám a pusztába.

* 2 Móz. 13, 18.

11. Es adám nékik az én parancsolati-

mat, és az én itéletimet kijelentém né-

kik, mellyeket ha ember cselekednék,

élne * azok által ; * rész is, 5-9. 3 móz. is, 5.

12. És e felett adám nékik az * én

Szombatimat, hogy lennének jegyül én

köztem és köztök : hogy tudnák, hogy

én vagyok az ür, az megszenteljök

:

* 2 Móz. 16,29. 30. 20 8—11.

1 3. De pártot üte ellenem az Izráel háza

a pusztában, az én parancsolatimban

nem jártak, és az én itéletimet elveték,

mellyeket ha ember cselekeszik, él azok

által : és az én Szombatimat * megfer-

téztették felette igen : azért én mondám,
hogy kiontanám az én haragomat reá-

jok apusztában, hogy elveszteném ket

;

* 2 Móz. 16, 27— 29.

14. De cselekedtem az én nevemért,

hogy ne gyaláztatnék a pogányok eltt,

kiknek szemek láttára kihoztam vala ket.
* 2 Móz. 32, 12. 14.

15. Én én is felemelém nékik az én ke-

zemet a pusztában, hogy bé nem viszem

ket a földre, * mellyel adtam, melly

téjjel és mézzel folyó, kivánatosb min-
den tartományoknál ; * 4 móz. u, 15. 20-24.

16. Mivelhogy az én itéletimet elvetet-

ték, és parancsolatimban nem jártak, és

Szombatimat megfertéztették : mert az

szivek az bálványok * után járt.
* ÁraósS, 25. 26.

17. Mindazáltal kedvezett az én sze-

mem nékik, hogy ket el ne veszteném,

és véget nem vetettem bennek a pusz-

tában.^

18. És mondék azok fijainak a pusz-

tában : A ti atyáitok parancsolatiban ne

járjatok, és azoknak Ítéleteket meg ne

tartsátok és azoknak bálványaikkal ma-
gatokat meg ne fertéztessétek

;

19. Én vagyok a ti Uratok Istenetek;

az én parancsolatimban járjatok, és az

én Ítéletemet tartsátok meg, és azokat

cselekedjétek

;

20. És az én Szombatimat* megszen-
teljétek, és legyenek jegyül én köztem
és tiköztetek, hogy tudjátok, hogy én va-

gyok a ti Uratok Istentek: * 2 móz. 20, 10.

2 1 . De a fiak is pártot ütének én ellenem,

az én parancsolatimban nem jártak, és

az én itéletimet meg nem tartották, hogy
megcselekednék azokat, mellyeket ha

cselekedne az ember, élne azok által

;

az én Szombatimat megfertéztették: és

mondék, hogy kiönteném búsulásomat

reájok, hogybétölteném haragomat raj-

tok a pusztában.

22. De megvonám az én kezemet^ és

cselekedém az én * nevemért, hogy ne

gyaláztatnék a pogányok eltt, kiknek

szemek láttára kihozám ket.
* vers 9. 14. 2 Móz. 32, 12. 14.

23. Én is azért felemelém az én kezemet

reájok a pusztában, hogy ide s tova

oszlatom ket a pogányok * közzé, és

elhintem ket a tartományokra

;

* 1 Krón. 15, 13.

24. Mivelhogy az én itéletimet nem
cselekednék, az én parancsolatimat meg-
vetnék, és az én Szombatimat megfertéz-

tetnék, és hogy az attyaik bálványai

után volnának az szemeik.

25. Én is azért adék nékik nem * jó

parancsolatokat és Ítéleteket, mellyek ál-

tal ne élnének.* 4 Móz. 15,32.35. 36. csoi. 15, 10.

26. És fertelmességre * vetem ket az

ajándékaikkal
;
mivelhogy minden els-

szülöttet t megégetnek vala, hogy el-

pusztíttatnám ket, hogy megesmérnék
hogy én vagyok az Úr.

* Csel. 7, 42. 43. f rész. 16. 21.

27. Ennekokáért szólj az Izráel házá-

nak, embernek fija, és mondjad nékik :

így szól az Úristen : Még ebben is gya-

lázattal illettek engemet a ti atyáitok,

mikor elszakadván vétkezének ellenem;

28. Hogy mikor bévittem volna ket
a földre, mellyért * felemelém az én ke-

zemet, hogy azt nékik adnám : megte-
kintének minden magas halmot, és min-
den sr águ fát, és ott áldozzák vala

az áldozatjaikat, és ott teszik vala az
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Ö haragra f ingerl áldozatjaikat, és ott

teszik vala az ö jóillatu áldozatjaikat, és

ott áldozzák vala az italiáldozatjokat.
* vers 6. 2 Móz. 3, 8. f rész 8, 5.

29. És mondék nékik: Micsoda ez a

magasság, a hová ti gyülekeztek ? Még is

Bámának neveztetik mind e mai napig.

30. Ennekokáért mondja az Izráel

házának: így szól az Úr Isten : Nemde
a ti atyáitok módjokra fertéztetitek é meg
magatokat, és az utálatosságok szerint

paráználkodtok é?

31. És mikor ajándékot visztek fel,

hogy a ti íijaitokat általvigyétek a t-
zön, megfertéztetitek magatokat minden
ti bálványitokban mind e mai napig

:

és én a ti tanácskérdéstekre megfelelnék

é, óh Izráel háza? Elek én, azt mondja
az Úr Isten, ha megfelelek néktek !

32. És a mit elmétekben gondoltok,

semmiképen nem lészen meg, hogy azt

mondjátok: Leszünk ollyanok mit a Po-
gányok, mint e tartományok nemzetsé-

gei, szolgálván a * fának és a knek.
* Jer. 44, 17.

33. Élek én azt mondja az Ür Isten, ha
ers kézzel és kinyújtott karral, és kion-

tott búsult haraggal nem uralkodom
rajtatok.

34. És kiviszlek titeket a népek köz-

zül, és egybegyjtelek titeket a földek-

rl, mellyekre eloszlottatok, ers kézzel

s kinyújtott karral, és kiomlott búsult

haraggal.

35. És viszlek titeket * a népek pusz-

tájára, hol szemtl szembe törvénykezem
veletek. * 2 xir. 25, 11. 18—21.

36. A mint törvénykeztem * a ti atyái-

tokkal az Égjdptom földe pusztájában

;

igy törvénykezem veletek, azt mondja
az Úr Isten ; * 4 móz. u, 22. 29. 26, 64. 65.

37. És általviszlek titeket a vessz alá,

és hozlak titeket a frigynek kötelére
;

38. És kiválasztom közzületek a pár-

tosokat, és a ki ellenem járnak : az

lakhelyekbl kihozom ket és az Izráel

földére senki közzillök nem megyén

:

hogy megtudjátok, hogy én vagyok az ür.

39. És ti Izráel háza, azt mondja az

Úr Isten : Mindenitek járjon * az bál-

ványai után, és szolgáljatok azoknak^

minekutánna nem engedtek nékem ; és

az én szent nevemet többé meg ne fer-

téztessétek a ti ajándékitokkal és bálvá-

nyitokkal ; * 1 Kir. is, 21.

40. Mert az én szent hegyemen, az Iz-

ráelnek magas hegyén, azt mondja az

Úr Isten, ott szolgál nékem az Izráelnek

egész háza, egészen azon a földön : ott

lészen kedves akaratom hozzájok, és ott

kivánom meg a ti áldozatitokat, és a ti

ajándékitoknak els zsengéjét minden ti

áldozatitokban.

41. A ti jóillatu áldozatotokért kedves

akaratom lészen hozzátok, mikor kihoz-

lak titeket a népek közzül, és egybegyj-
telek titeket a földekrl, mellyekre ki-

oszlattattatok ; és megszenteltem ti

bennetek a pogányok szemeik elÖtt.

42. És megtudjátok, hogy én vagyok az

Úr, mikor * béviszlek titeket az Izráel

földére, arra a földre, mellyért felemel-

tem az én kezemet, hogy adom azt a ti

atyáitoknak. * Esd. 1, 1-5. zsoit. 126,1—4.

43. És ott megemlékeztek a tintáitok-

ról, és minden cselekedeteitekrl, mely-
lyekkel megfertéztettétek magatokat és

méltóknak * Ítélitek magatokat, kik ki-

vágattassatok minden gonoszságitokért,

mellyeket cselekedtetek. * Neh. 9, 33-38.

44. És megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr, mikor cselekeszem veletek az én

nevemért, nem a ti gonosz utaltok sze-

rint, és a ti megveszett cselekedeteitek

szerint, óh Izráel háza, azt mondja az Úr
Isten !^

45. És ln az Úr beszéde én hozzám,

mondván

:

46. Embernek fija, vesd a te orczádat

délre, és csepegj dél felé, és prófétálj a

déli mez erdeje felé.

47. És mondjad a dél erdejének:

Halld meg az Úr beszédét? Azt mondja

az Úr Isten : Imé én tüzet gyújtok te

benned, és megemészt te benned minden

nyers fát, és minden aszú fát, meg nem
aluszik egyik láng a másik után : és

megégnek a miatt minden orczák déltl

fogva északig.

48. És meglátja minden test, hogy én

Ür gyújtottam meg azt^ és meg nem

,

oltatik.

49. És mondék : Ah, ah Uram Isten

!

ezek azt mondják nékem : Nemde ez csak

példabeszédekkel szól é?

21. RÉSZ.

A jöv ellenség hire, szándéka, készülete.

Es ln az Úrnak beszéde én hozzám,

mondván

:

Á
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2. Embernek íija, vesd a te orczádat

Jérusálemre, és csepegj a szent helyekre,

és prófétálj az Izráel földe ellen.

3. És mondjad az Izráel földének: Ezt

mondja az Úr ; Imé én reád megyek^ és

kivonszom kardomat hüvelyébl és ki-

vágom belled az igazat, s a hitetlent.

4. Mivelhogy pedig kivágom belled

az igazat és a hitetlent, ezokáért kime-

gy en az én fegyverem az hüvelyébl
minden testre délrl északig

;

5. És megérti minden test, hogy én Ür
vontam ki az én fegyveremet az hü-

velyébl, és meg nem tér többé.

6. És te embernek íija, fohászkodjál

fel, mintha derekadban fájdalmat szen-

vednél, és keserséggel tégy fohászko-

dást szemek láttára.

7. És lészen, mikor mondják néked:

Miért nyögsz te ? ezt mondjad : A hirért,

mert j immár és elolvad minden sziv,

és minden kezek * elertlenednek, és

minden lélek szomorúságba esik, és

minden térdek vizzel folynak : Imé elj,

és meglészen, azt mondja az Úr Isten !

* Jer. 6, 24.

8. És lön az Úr beszéde én hozzám,

mondván

:

9. Embernek íija, prófétálj, és mondjad:

Ezt mondja az Úr Isten
;
mondjad : A

fegyver, a fegyver megélesíttetett, és

meg is tisztíttatott

;

10. Hogy áldozatokat öljön, megélesít-

tetett ! hogy fényes legyen, megtisztítta-

tott ? Avagy örüljünk é ? holott az én

fiam vesszeje ez, melly minden fát

megutál

!

11. És adta azt megtisztításra, hogy
kézben fogják

;
megélesíttetett a pusz-

tításra, és megtisztíttatott, hogy adja

azt a megölnek kezébe.

12. Kiálts, és ordíts embernek íija:

mert ez az én népemen lészen, és Iz-

ráelnek minden * Fejedelmin : ettl a

fegyvertl való rettegések lésznek az

én népemen ; ezokáért üsd meg a te

czombodat; *2Kir. 25, 7. 19-21.

13. Mivelhogy próba ez, mit haszná
az ? avagy a szablya, melly senkinek

nem kedvez, nem volna é vessz ? azt

mondja az Úr Isten !

14. Te azért embernek íija prófétálj,

és kezeidet üsd egybe : mert a fegyver

három Ízben tér meg, a megöletteknek

fegyverek, a megöletett Fejedelmeknek

833

fegyverek, melly az titkos házokat
is eljárja.

15. Mert hogy minden sziv * elolvad-

jon és sokak elhulljanak, minden ka-
puikban vetettem redjok fegyver rette-

gését. Ah melly fényes, elkészíttetett

az öldöklésre. * Jer. 6,24.

16. Eredj el, tarts jobbra, vesd maga-
dat balra, a hová tekinteted vagyon
rendelve.

17. És én is az én kezeimet * egybe
csapom, és megnyugotom az én f ha-
ragomat ; én Ür szólottam

!

* rósz 22, 17. t rósz 4, 4. 6. 9—13!

18. Es ln az Úr beszéde én hozzám,
mondván

:

19. És te embernek íija, rendelj ma-
gadnak két útat, a mellyen jöjjön a Ba-
bilóniai Király fegyvere : egy földrl
jöjjön ki mind a kett, és válaszd el

egyiket: a két út fejénél, a városra m^o
útat válaszd.

20. Egyik útat rendeld, hogy jöjjön a

fegyver Eabbátra, az Ammon íijai vá-
rosokYdü, és a másikat, hogy Júdára és

Jérusálemnek kerített városára jöjjön :

21. Mert a Babilóniai Király két felé

ágazott úton áll meg, a ketts útnak
fején, hogy ott jövendt láttasson : nyi-

lainak vasokat megfényesítette; meg-
kérdezte a bálvány képeket

;
megnézte

a májat.

22. Az jövendölése jobbkéz felé Jé-
rusálemre szolgált, hogy rendeljen Had-
nagyokat, kik szájokat megnyissák az

öldöklésre, hogy felemeljék szavokat
nagy kiáltással, hogy faltör kosokat
rendeljenek a kapuk ellen, hogy töltése-

ket csináljanak, és sánczot építsenek.

23. És lészen ez nékik, mintha ki ha-
misat jövendölne elttök, mivelhogy
esküvést tettek nékik, és jövendmon-
dás eszekbejuttatja a Káldeusoknak az

álnokságot, melly miatt megvétetik.

24. Ezokáéért ezt mondja az Úristen:

Mivelhogy eszembe jutott a ti gonosz-
ságtok, és nyilvánvalókká lettek a ti

vétkeitek, és mindenek láttára vágynak
a ti bneitek minden ti cselekedeteitek-

ben, mivelhogy eszembejutottatok,kézbe

akadtok

:

25. Te pedig Izráelnek hamis és hi-

tetlen * Fejedelme, kinek napja és ideje

eljött, hogy vége legyen álnokságodnak.
* rész ]7, 15—21.
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26. Ezt mondja az Úristen : Elvészem
a királyi süveget, és elvészem a koronát

fejedrl, és nem lészen ez ; az alázatost

felemelem, és a kevélyt megalázom.
27. Elfordítom, elfordítom, elfordítom

azt : ez ís nem lészen tohhé mind addig,

mígnem eljö az, a kié az ítélet, és adom
annak

!

28. Es te, embernek fija, prófétálj, és

mondjad: Ezt mondja az Úr Isten az

Ammon * fijaíról, és azoknak gyalázat-

jokról
; mondjad azért: A fegyver, afegy-

ver kivonatott öldöklésre, megtisztítta-

tott,liogy emésszen fényességével. *vers 20.

29. Azonlcözbe míg néked hívságot

látnak, és néked hazugságot jövendöl-

nek, hogy adjanak téged a fegyverre
;

a megölött hitetleneknek nyakokkal
egybe, kiknek eljött napjok, az álnok-

ság véginek idején.

30. Nemde visszaviszem é a fegyvert
az hüvelyébe ? a helyen, mellyen te-

remtettél, a te lakföldeden ítéllek meg
téged.^

31. És kiontom reád az én haragomat,
az én busulásomnak tüzét felfútatom

reád, és adlak tégedet goromba férjfiak-

nak kezekbe, kik f mesterek lésznek a

pusztításra.

32. Tüz miatt emésztetel meg, a te

véred lészen a földön ; emlékezetbe nem
jösz : mert én Úr szólottam.

22. RÉSZ.

Jerusalem vétkeinek lajstroma

És Ion az úr beszéde én hozzám, mond-
ván

:^

2. És te embernek fija, nemde megíté-

led é ? megítéled é a vérontó * várost,

és megjelented é néki az utálatosságít?
* 2 Kir. 21, 16.

3. Mondjad azért : Ezt mondja az Úr
Isten : Oh te város ! ki közepette a

vért kiontja, hogy eljöjjön az ideje
;

és a ki bálványokat csinál 0 maga ellen,

hogy magát megfertéztetné.

4. A te véroníasocídal, mellyet* kion-

tottál, vétkeztél, és a te bálványiddal,

kiket csináltál, megfertéztetted magadat,

és közelebb hoztad a te napodat, és

jutottál a te esztendeidig; ezokáért ad-

talak téged gyalázatul a pogányoknak,

és megcsúfolásul minden földeknek.
* 2 Kir. 21, 16.

5. A kik közel vágynak, és a kik tá-

vol vágynak tled, nevetnek téged, ki

utálatos nevií lészesz, kin sokféle rom-
lás lészen.

6. Imé az Izráel Fejedelmei, kikimind
az ereje szerint azon volt te benned,
hogy vért ontana ki.

7. Attyokat és annyokat megutálták te

benned, a jövevényen hatalmat csele-

kedtek te közepetted, az árvát és özve-

gyet megnyomorították te benned.

8. A mi nékem szenteltetett, megutál-
tad, és az én Szombatimat megfertéz-

tetted.

9. Csalárd féíjfiak voltak te benned,

hogy vért ontanának és a * hegyeken
ettek te benned, utálatosságokat csele-

kedtek te közepetted. * rész is, e. Ésa. 57, 7.

10. Az atyának szemérmét * felfosz-

tották te benned ; a havivér miatt tisz-

tátalan asszonyt megnyomorították te

benned. * 3 móz. is, s.

1 1. És kiki az felebarátjának * felesé-

gével t utálatosságot cselekedett ; kiki

az menyét ff megfertéztette éktelenül;

és kiki az húgát, az attya leányát

megszeplsítette te benned. *Jer. 5,8.

t 3 Móz. 18, 20. ff 3 Móz. 18, 9. 10. 15.

12. Ajándékokat vettek fel te benned

a vérontásra, uzsorát és felit vettél fel,

és megcsaltad a te felebarátidat meg-
rontván ket, és elfelejtkeztél én rólam,

azt mondja az Úr Isten.

13. És imé egybe * csapám az én ke-

zemet a te telhetetlenségeden, mellyet

cselekedtél, és a te vérontásodon, melly

volt te közepetted. * rész 21, 17.

14. Nemde megállhat é a te szived ?

avagy a te kezeid ersek lehetnek é

azokbaö a napokban mikor ezeket csele-

keszem veled? Én Úr szólottam, és meg
is cselekeszem;

15. És eloszlatlak * tégedet a pogá-

nyok közzé és elhintelek téged a föl-

dekre, és véget vetek a te tisztátalansá-

godnak, melly benned vagyon.
* Jer. 15, 7. 52, 4-15.

16. És lészesz te magadnak hagyatott

örökség a pogányok szemek láttára ; és

megtudod, hogy én vagyok az Úr.

17. És ln az Úr beszéde én hozzám,

mondván :

18. Embernek fija ! Az Izráel házab e-

liek ollyanokká lettek nékem mint * a

falak; mindnyájan k ollyak, mint a

réznek és a fejér ónnak és a vasnak, és
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a fekete ónuak a kemencze közepette

való salakja: ollyakká lettek mint az

ezüst salak !
* Ésa. i, 21. 22.

19. Eniiekokáért igy szól az Úr Isten:

Mivelhogy ollyanokká lettetek mindnyá-

jan ti mint a salak : imé én egybegyj-

telek titeket Jénisálem közepire.

20. A mint egybe szokták gyjteni az

ezüstöt és a rezet, és a vasat, és a fe-

keteónat és a fejérónat a kob kemen-

cze közepiben, hogy abban felfújják a

tüzet a megolvasztásra : igy gyjtelek

öszve az én búsulásomban és haragom-

ban és vetlek a koJiba, és egybeolvaszt-

lak titeket.

21. Egybegyjtelek azért titeket, és

felfiivom az én busulásomnak tzét ti

reátok, és egybeolvadtok közepette.

22. A mint egybeolvad az ezüst a

kohban : igy olvadtok egyhe 0 benne: és

megtudjátok, hogy én Úr öntöttem ki

az én haragomat ti reátok.

23. És lön az Úr beszéde én hozzám,

mondván :

24. Embernek fija, mondjad néki : Te
föld nem tiszta vagy, sem esvel meg
nem öntöztettél a busulásnak idején.

25. Pártosok az ö Prófétái ö közepette,

ollyanok mint az orditó oroszlán, melly

a ragadományt elragadja; bényelték a

lelkeket, gazdagságot és minden drága

szépséget ma^oZcte vettek, az özve-

gyit megsokasították ö benne.

26. Az ö Papjai * az én törvényemet

ellopták, és a mi nékem szenteltetett,

megfertéztették , és különbséget nem
tettek a között, a mi f szent és a mi
köz, és válogatást nem tettek a tisztá-

talan és a tiszta között ; és az én Szom-
batimtól elrejtették az 0 szemeiket, és

megutáltattam Ö köztök.*sof.3, 4.frész44, 23.

27. Az Fejedelmei közepette mint

a ragadozó * farkasok ; készek vért on-

tani, a lelkeket elveszteni, hogy nyere-

séget zzenek. * Mit. 3, 10. 11. sof. 3, 3.

28. Az Prófétái mázolnak vala nékik

ertlen marral, hivságos látásokat tévén,

és hazugságot * nékik jövendölvén,

mondván : igy szól az Úr Isten ; holott

az Úr nem szólott. * Jer. 28, 1-4.

29. A föld népe egymást hamisan
nyomorgatták, ragadozást tettek : és a

szkölködt és a szegényt megnyomo-
rították, és a jövevényt * törvénytelen

nyomorgatták. * 2 móz. 22, 21.

30. És keresék közzlök valakit, a ki

a sövényt megépítené, és állana * a tö-

résen én élmbe a földért, hogy el ne
pusztítanám azt; de se^/aí nem találók.

* Jer. 5, 1.

31. Ennekokáért kiontom reájok az

én haragomat, és megemésztem ket az

én haragomnak tüzével ; az utjokat

adom az * fejekre, azt mondja az ÍJr

Isten! * 1 Kir 8. 32.

23. EÉSZ.

Jerusalem és Saiuaria két parázna asszony.

És ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek fija ! Két asszonyok egy

anyának leányai valának.

3. Ezek Egyiptomban paráználkodván,

ifjúságokban adák magokat parázna-

ságra ; ott szorongatták az emljöket,
és ott rontották meg az szüzességek-

nek emlit.

4. Továbbá azoknak nevek : Ahola a

nagyobbik, és annak huga Aholiba; és

ezek enyimekké lettek vala, és szülének

fiakat és leányokat ; ezeknek mondom
nevek : Samaria Ahola, és Jénisálem

Aholiba.

5. És paráználkodék Ahola én alattam,

és felgerjede az szeretihez a közel

való Assíriabeliekhez.

6. Kik víolasziníí selyemruhában öltöz-

nek vala, Fejedelmek és Ftiszttartók,

kívánatos ifjak valának mindnyájan, lo-

vagok,kíklovakonhordó ztatj ákmagokat.

7. Azokáért paráználkodék vélek, az

Assiriabelí minden válogatott ifjakkal,

és mindenekkel) a kiket megszerete

;

minden bálványaikkal megfertézteté

magát.

8. De az Égyíptombeliektl vett * pa-

ráznaságit is el nem hagyta : mert

vele háltak az ifjúságában, és k ta-

pogatták az szüzességének emlit, és

kiöntötték az paráznaságokat reá.

* rész 20, 8,

9. Ennekokáért adtam tet az szere-

tinek kezekbe, az * Assiríabelíeknek

kezekbe, kiket megszeretett vala.

10. Azok mutaták kí az szemérmét:

fijait és leányit elvívék, és magát fegy-

verrel ölék meg ; és ln híre neve az

asszonyoknál, és tnek ítéleteket

benne. * 2 kü-. 17, e

11. És látá az huga Aholiba, és meg-"
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haladá * tisztátalan szeretettel tet, és

az paráznaságival az o nénnyének pa-

ráználkodásit. * ^ész le, 51. jer. 3, s—11.

12. Az Assiriabelieket * niegszerette, a

Fejedelmeket, a közel való Hadnag3^okat,

kik mindenféle szépségben öltöznek, kik

lovago, klovakon hordoztatják magokat,
mindn}? áj an kellemetes ifjak.*2Kir.i6,7. 10-18.

13. És látám, hogy megfertéztetett,

és egy úton indultak mindketten.

14. És megbovité az paráznaságit:

mert hogy látá a megirott férjfiakat

a falon, a Káldeusoknak képeket kije-

gyezve czinóbriommal.

15. És hogy pártaövek vágynak dere-

kokon, és festett patyolatok az 0 feje-

ken, mindeniknek tekintete mint a Feje-

delmeké, és hasonlók a Babilóniabeliek-

hez, kiknek születések földe Káldea.

16. Ezeket megszereté, szemeivel meg-
tekintvén ket, és bocsáta követeket 0

hozzájok a Káldeusok földére.

17. Es bémenének ó' hozzá a Babiló-

niai fiak a szeretetnek ágyasházába és

megfertéztették otet az ö paráznaságok-

kal, és ez is magát azokkal megfertéz-

tette ; és elméne az '6 lelke azoktól.

18. És kijelenének az Ö paráználkodá-

sai : kinyilatkozék az rútsága
; azért

eltávozók az én lelkem tle, mint az

nénnyétó'] áz én lelkem * eltávozott

vala. * 2 Kir. 17, 18. 20.

19. És megsokasitá az ó' paráználko-

dásit, megemlékezvén az ó' ifjúságának

idejérl, mellyben paráználkodott vala

az Égyiptom földében.

20. Es megszereté az szeretit, kiknek

testek ollyan mint a szamarak teste, és

az '6 folyások mint a lovaknak folyások.

21. És megemlékezél a te ifjúságodnak

utálatosságáról,mikortapogattákÉgyip-

tomban a te emlidet, hogy megronta-

nák a te ifjúságodnak emlit.

22. Ennekokáért, óh Aholiba ! igy

szól az Úr Isten : Imé én feltámasztom

a te szeretidet te ellened, azokat, a

kiktl elszakadott a te lelked, és te reád

hozom ket minden fell
;

23. A Babilóniabelieket és minden
Káldeabelieket, Tiszttartókat, Fejedel-

meket és hadviselket, és minden Assi-

riabelieket vélek : kívánatos ifjakat,

hadviselket és Fejedelmeket * kik mind
jeles vitézek s nevezetesek, és lovagok

mindnyájan. * 2 Kir. 24. 20. 25, 1-10.

24. És jnek te reád kocsikkal, szeke-

rekkel és kerékkel, és népeknek soksá-

gával ; körülvesznek téged mindenfell
dárdákkal paizszsal és sisakkal, és adok
nékik hatalmat az Ítéletre, és megítél-

nek téged az Ítéletek szerint.

25. És vetem az én megbúsult harago-
mat ellened, és cselekesznek veled búsu-
lással ; a te orrodat és- füleidet elmeté-

lik, és a te népednek alja fegyver miatt

hull el : k a te fijaidat és leányidat

elviszik fogságra, és a te megmaradt
részed tííz miatt emésztetik meg. ji

26. És megfosztanak téged a te ruhá- M
idtól, és elviszik a te ékességidet.

27. És véget vetek a te utálatosságod- fl
nak és paráznaságodnak, mellyet hoztál fl
Égyiptom földébl ; és szemeidet reájok ^
fel nem emeled, és többé Égyiptomról

meg nem emlékezel.

28. Mert igy szól az Úr Isten : Imé én

adlak téged azoknak kezekbe, a kiket

gylölsz, azoknak kezekbe, a kiktl el-

szakadt a te lelked :

29. És gylölséggel cselekesznek veled,

és minden munkádat elveszik, és mezíte-

len s ruhátlan hagynak téged, és nyilván

lészen a te paráznaságidnak rútsága,

és a te utálatosságod és a te paráznál-

kodásid.

30. Ezeket cselekeszem veled; mi-

velhogy paráználkodtál a pogányok

után, mivelhogy megfertéztetted maga-_

dat azoknak bálványaikkal.

31. A te nénéd útán jártál, és adom
az * poharát a te kezedbe.

* vers 32. 33. 2 Kir. 21, 13. 14.

32. Igy szól az Úr Isten : A te * nénéd

poharát megiszod, melly mély és széles,

hogy megnevettessél és csúfoltassál:

nagy e pohár, hogy sok férjen belé.

* rész 23, 4. 2 Kir. 16, 6. 23. 24.

33. Eészegséggel és bánattal megtelel:

azaz pusztaság és elpusztulás * poha-

rával, a te nénédnek Samariának poha-

rával.

34. Meg kell innod azt és felhajtod, és

az cserepit elrontod, és szaggatod a te

emlidet : mert én szólottam azt mondja

az Úr Isten !
* 2 Kir. 25, 1-10.

35. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten:

Mivelhogy elfelejtkeztél * én rólam, és

vetettél engem hátad megé : te is hor-

dozd a te utálatosságodat és parázna-

Ságidat. * Jer. 2, 32.
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36. És monda az Úr nékem: Embernek
íija ! Avagy nem * itéled é meg Aholát
és Aholibát, hogy hirdessed nékik az ö

utálatosságokat ? * rész 20, 4. 22, 2. 3.

37. Mert paráználkodtak, és vér va-

gyon az kezekben, és az o bálványaik-

kal paráználkodtak, és e felett az

íijaikat is, kiket szültek vala nékem,
általvitték a tzön * azoknak megemész-
tésre. * Zsolt. 106, 37. 38.

38. Söt ezt is cselekedték velem : meg-
fertéztették az én szent * helyemet azon

a napon, és Szombatimat megundoki-
tották. * 2 Kir. 21, 7.

39. És mikor megáldozták az o íijai-

kat az bálványaiknak, bémennek vala

az én szent helyembe azon a napon,

hogy megfertéztetnék azt, és imé * igy

cselekedtek az én házamban.
* 2 Kir, 21, 3—7.

40. Söt még annakfelette, hogy elkül-

döttek a messzünnen jöv emberekhez,
kik a követek szavára mindjárt eljonek,

kiknek kedvekért * megmosódál, kenet-

tel megkenéd orczádat, és felékesitéd

magadat ékességgel. *2 Kir. le, s-is.

41. És ülél ékes ágyra, és asztalt ké-

szítettél az ágy eltt, és tevéd arra az

én meggyújtott temjénemet és az én

olajomat

;

42. És lön annál örvendez sokaság-
nak szava, és hogy megsokasittatnának
a férjfiak, hozatának Sébabeliek is a

pusztából, kik adának karra való ékes-

ségeket az Ö kezeikre, és ékes koronát
az ö fejekre.

43. És mondék annak a ki elaggodt

már az Ö paráznaságiban : Immár el-

fogynak az Ö paráználkodásai, de Ö nem
tére meg.

4:4:. És bémenének ö hozzá mint valaki

menne a parázna asszonyokhoz : ugy
mentek bé Aholához és Aholibához, ez

utálatos * asszonyokhoz. * rész 23, 4.

45. És az igaz férjfiak * megítélik ket
a paráznák és vérontók Ítéletivel : mert
paráznák, és vér f vagyon az ö kezek-

ben. * rész 16, 38. f vers 37.

46. Mert igy szól az Úr Isten : Hozok
reájok gyülekezetet, és adom ket

megindulásra és ragadományra.
47. És a gyülekezet megkövezi ket,

és kivágják ket az ö fegyverekkel, az ö

fijaikat és leányaikat megölik, és az

házaikat tzzel égetik meg.
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48. És megszüntetem az utálatosságot

a földrl, és tanulnak minden asszonyok,

és nem kezdenek cselekedni a ti utála-

tosságtok szerint.

49. Adják azért a ti utálatosságtokat

ti reátok, és a ti bálványitoknak vétkeit

viselitek ; és megtudjátok, hogy én va-

gyok az Úr Isten !

24. EÉSZ.

Példákkal jövendöli a Jérusálem romlását.

És lön az Úr beszéde én hozzám ki-

lenczedik esztendben, tizedik hóban,

ugyanazon hónak tizedik wapján, mond-
ván :

2. Embernek fija ! ird meg magadnak
ennek a napnak nevét, ezen napot, mon-
dom: mert ezen a napon * közelgetett

a Babilóniai Király Jérusálemhez.
* 2 Kir. 25, 1.

3. És vess példabeszédet az engedet-

len ház ellen, és mondjad nékik : Ezt

mondja az Úr Isten : Tégy fazekat, tégy

fazekat a tzhöz, és tölts vizet is belé.

4. Gyjts belévaló darabokat, minden

jó darabot, lapoczkáját és czimerét, és

töltsd meg válogatott vels konczokkal.

5. Végy választott juhokat is, és gyújtsd

meg a csontokat is 2i fazék alatt, forrald

azt ersen, fzzétek el a csontokat is ö

benne.

7. Ezokáért igy szól az Úr Isten : Jaj

a vérontó * városnak, a fazéknak, melly-

nek tajtékja benne vagyon, és belle a

tajtékja ki nem ment : darabonként,

darabonként szedd ki belle, ne essék

sors reá ; * rósz 22, 2.

7. Mert az vérontása Ö közepette

vagyon^, a magas tiszta kÖre * öntötte

azt ; nem öntötte azt a földre
,
hogy

porral béfedné ;
* rész u, 20. 21.

8. Hogy felindítaná a haragot a bosz-

szuállásra : én is azért vetettem az

vérét a magas kre, hogy bé ne fedez-

tessék.

9. Azért igy szól az Úr Isten : Jaj * a

vérontó városnak ; én is nagy tzet ra-

kok. * vers 6. rész 22, 2.

10. Bven rakom reá a fákat, meg-
gyújtom a tüzet, a hust teljességgel el-

fzöm , ízi szerszámát megadom , és

csontjai elégnek.

11. És tészem a fazekat üresen az

tüzére, hogy meghevüljön, és megégjen

az feneke , és egybeolvadjon benne
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az ö undoksága, megemésztessék * az

tajtékja. * Ésa. 4, 3.

12. Hazugságokkal fárasztotta magát,

és belle ki nem ment az sok tajtékja,

ezokáért tüz miatt emésztetik meg az

tajtékja.

13. A te tisztátalanságodban vagy

mégis, azaz a te vétkedben; és mivelhogy

tisztogattalak tégedet , és meg nem
tisztultál a te tisztátalanságodból

;

többé meg nem tisztulsz, mig meg nem
nyugotom * az én haragomat te rajtad.

* vers 11.

14. Én Ür szólottam : eljött az id és

megcselekeszem, bátra nem állok henne

és nem kedvezek, és meg nem bánom

:

a te útaid és cselekedetid szerint Ítél-

nek meg tégedet, azt mondja az Ür Is-

ten !

,

15. Es lön az Úr beszéde én hozzám,

mondván :

16. Embernek fija ! Imé én elveszem

tled csapással a te szemeidnek * kíván-

ságát : ne sirasd ötet, se ne jajgasd, se

könnyed ne menjen rajta. * vers is.

17. Fohászkodván vesztegséggel légy,

és halottakon való sirást ne tégy, a te

fre való ékességedet kösd fel magadra,

és saruidat vedd lábaidra ; és fels aja-

kadat bé ne fedezd, és férjfiaknak ke-

nyereket ne egyed.

18. Szólék azért reggel a népnek, és

estvére meghala az én feleségem ; és más
na/p reggel ugy cselekedém a mint meg
vala hagyva nékem.

19. És monda nékem a nép : Avagy
nem jelented é meg nékmik^ mit jegyez-

zenek ezek nékünk ? mert te ezeket éret-

tünk cselekeszed.

20. És mondék nékik : Az Úr beszéde

volt én hozzám, mondván:
21. Mond meg az Izráel házának : Ezt

mondja az Úr Isten! Imé én megfertéz-

tetem az én szent helyemet, a ti ers-
ségteknek * kevélységét, a ti szemeitek-

nek kívánságát , és a ti lelketeknek

kedvezését : a ti íijaitok és leányitok is,

kiket el kell hagynotok, fegyver miatt

hullnak el. * Jer. 7, 4.

22. És w^?/ cselekesztek a mint én cse-

lekedtem : fels ajakatokat bé nem fe-

dezitek, és férjfiaknak kenyereket nem
eszitek.

23. Es a ti fre való ékességitek lesz-

nek a ti fejeteken, és saruitok a ti lá-

baitokon : nem jajgattok, sem nem sir-

tok, hanem elszáradtok a ti álnoksági-

tok miatt, és nyögve fohászkodtok egy-

másra.

24. És lészen néktek Ezékiel jegyül,

mind azok szerint, a miket cselekedett,

ti is ugy kezdetek cselekedni : és mikor
ez elj, akkor tudjátok meg, hogy én

vagyok az Úr Isten.

25. És te, embernek fija, nemde azon

a napon, mikor elveszem tlök az

ersségeket, az dicsségeknek * örö-

mét, az szemeknek kívánságát, és az

lelkeknek gyönyörségét, az fijaikat

és leányaikat. * Jer. 7, 4.

26. Azon a napon azért avagy nem j
é te hozzád a ki elszalad, hogy tenéked

hirt mondjon ?

27. Azon a napon * megnyittatik a te

szád azzal, a ki elszaladott, és szólasz,

és többé meg nem némulsz, és lészesz

nékik csudául ; és megtudják, hogy én

vagyok az Úr ! * rész 33, 22.

25. RÉSZ.

Prófétál az Ammoniták, Moábitálc, Idumealjeliek és Fi-

, liszteusok ellen.

Es ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek fija, vesd a te orczádat

az * Ammon fijaira, és prófétálj elle-

nek, * Jer. 49, 1. 2.

3. És mondjad az Ammon fijainak:

Halljátok meg az Úr Isten beszédét, igy

szól az ür Isten : Mivelhogy * te ezt

mondád : Ha ! ha ! az f én szent helye-

men, hogy megfertéztetett, és az Izráel

földén, hogy elpusztíttatott, és a Jda
házán, hogy fogságra mentek

;

* Ámós 1, 13. f Zsolt. 79, 4. 137, 7. Sof. 2, 8. 9.

4. Ezokáért adlak én téged a Napke-s

letieknek örökségül, és helyheztetik azi

palotáikat te benned, és lakhelyeiket
;

felállatják te benned, k eszik a te föl-

,

ded gyümölcsét, és k isszák a te teje- -

det.^
\

5. És adom*Rabbát istálóul a tevéknek,
\

és az Ammon fijainak tartományokat-

feküv helyül a barmoknak ; és megtud-
játok, hogy én vagyok az Úr. * 2 sám. 12, 26.

]

6. Mert igy szól az Úr Isten: Mivel--

hogy kezeddel tapsoltál és lábaddal

tomboltál, és örülsz lélekbl minden
megutálásodból az izráel földén

:

7. Ennekokáért im én kinyújtottam az^



EZÉKIEL 25. 26. 839

én kezemet te reád, és adlak téged ra-

gadományul a pogányoknak és kiváglak

téged a népek közül, és elvesztlek téged

a földekrl, és eltöröllek téged : és meg-
tudod, hogy én vagyok az Ür.

8. Azt mondja az Úr Isten : Mivelhogy

Moáb és Seir * ezt mondta : Imé a Júda
háza is ollyan, mint f minden pogányok:

* 5 Mz. 2, 4. 5. Zsolt. 137, 7. f rész 35, 12.

9. Ezokáért imé én megnyitom aMoáb
oldalát, a városoktól elkezdvén, azoktól

tudniilUh az városoktól
,

mellyek

vágynak az legvégs részén : azaz^ a

kívánatos földet, Bethjesimótot, Baál-

meont, és Kirjátaimot.

10. A Napkeletieket hívom az Ammon
fijai ellen, és adom azt örökségül, úgy-
hogy emlékezetben se legyenek az Am-
mon fijai a pogányok között.

11. 'Moábban is Ítéleteket tészek és

megtudják, hogy én vagyok az Úr.

12. Így szól az Úr Isten : Mivelhogy
Edom bosszúállást * cselekedett, bosz-

szuját megállván a Júda házán, és vét-

kezvén vétkeztek, és bosszujokat meg-
állották rajtok

;

* vers 8, rész 35, 5. Ámós 1, 11. Zsolt. 137, 7.

13. Ezokáért igy szól azr Isten : Ki-
nyújtom az én kezemet Edomra, és

kivágom belle az embereket, és a

barmokat, és vetem tet pusztaságra

Témán városától fogva, és a Dédán
lakói fegyver miatt hullanak el.

14. Es bosszúmat megállom Edomon
az én népemnek Izráelnek keze által, és

cselekesznek Edomon az én búsulásom
szerint, és az én haragom szerint, és

megesmérik az én bosszúállásomat, azt

mondja az r Isten.

15. így szól azúr Isten: Mivelhogy
a Filiszteusok a bosszúból * cselekedtek

Izraellel y és bosszujokat megállották

lélekbl való utálással, hogy elveszte-

nék örök gylölséggel. * Ésa. 14, 29. 31.

16. Ezokáért ezt mondja az r Isten

:

Imé én kinyújtom az én kezemet a Ei-

liszteusokra, és kivágom a Keretteuso-

kat, és elvesztem a tenger partján lako-

zóknak^ maradékit.

17. Es cselekeszem rajtok nagy
bosszúállásokat, haragból való sanyar-

gatásokkal, és megesmérik, hogy én

vagyok az r, mikor bosszúmat meg-
állom rajtok.

26. RÉSZ.
Prófétál Tírus elpusztulása fell.

És ln tizenegyedik esztendben, a hó-

nak els napján, ln az rnak beszéde

én hozzám, mondván :

2. Embernek fija! Mivelhogy ezt mondá
Tírus ^ Jérusálemrl: Ha, ha! f eltöre-

tett a népeknek kapujok, én reám for-

dult az kereskedése, megtelém drága
á7^ukkal, mióta elpusztult

!

*Áraós 1, 9. t Zsolt. 79,4.

3. Ezokáért igy szól az r Isten : Imé
én, óh Tírus, * te reád megyek és viszek

fel te reád sok pogánynemzeteket, mi-

ként a tenger felemelkedik az habjai-

val. * Ésa. 23, 1. 8—14.

4. És elhányják a Tírus kfalait, és az

tornyait elrontják, és levonszom az

porát róla, és tészem tet magas k-
sziklává.

5. A tengerben való varsákoak meg-
vetésekre való hely lészen : mert én szó-

lottam, azt mondja az r Isten : és

lészen ragadományok a pogányoknak.

6. Es az leányai, kik a földön vágy-

nak, fegyverrel ölettetnek meg ; és

megesmérik
,
hogy én vagyok az r.

7. Mert igy szól az r Isten: Imé én

hozom Tírus ellen Nabukodonozort a

Babilóniai Királyt északról, a Királyok-

nak * Királyát, lovakkal és szekerekkel,

és lovagokkal és nagy gyülekezettel és

sok néppel. * Dán. 2, 37. 33.

8. A te leányidat, kik vágynak a te

földeden, fegyverrel öli meg ; és te elle-

ned sánczot vet, és földtöltést rak elle-

ned, és emel ellened paizst.

9. És löv szerszámokat készit a te

kfalaid ellen, és a te tornyaidat le-

rontja az tör szerszámival.

10. Az lovainak soksága miatt bé-

lep tégedet azoknak porok a lovagok-

nak és kerekeknek , és szekereknek

csattogások miatt megindulnak a te k-
falaid, mikor bémegyen a te kapuidon

mintegy elromlott városnak bémene-
telin.

11. Az lovainak * körmeivel tapodja

minden te utczáidat : a te népedet fegy-

verrel öli meg, és a te ersségednek
felállatott köveit a földre veti le.

* Jer. 47, 3. Ésa. 5, 28.

12. És prédára hányják a te gazdag-
ságidat, és elragadozzák áruidat és le-

rontják kfalaidat, és kívánatos házai-
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(lat elrontják, és a te köveidet és fáidat:

és porodat is a viz közepire hányják.

13. És megszüntetem a te éneklésid-

nek sokságát, és a te " hegedidnek zen-

gések többé nem hallattatik. * Ésa. 24, s.

14. És teszlek téged magas ksziklává,

varsáknak vet helyek lészesz,^ és többé

meg nem épittetel : niert én r szólot-

tam, azt mondja az Úr Isten !

15. így szól az Úr Isten Tíriisnak :

Avagy a te aláromlásodnak zuhanása

miatt, mikor a te sebeseid kiáltanak,

mikor a te benned valók öltön-ölettet-

nek, nem indulnak é meg a szigetek ?

16. És leszállanak drága székekbl a

tengeren való Fejedelmek, és elvetik

felsruhájokat, és különb-különb szinü

ruhájokat levetik, eliszonyodnak, a föl-

dön ülnek, és rettegnek minden szem-

pillantásra, és elálmélkodnak te rajtad.

17. És siralmas éneket tésznek felszó-

val rajtad, és mondanak néked : Mimó-
don vészéi el te, ki a tengerek között

lakol vala ? illyen hires neves város, melly

a tengeren ers vala, Ö és az bennelako-

zók, kik félelmekre valának mind azok-

nak, kik a tenger mellett lakoznak ?

18. Most megfélemlenek a szigetek a

te romlásodnak idején : és megretten-

nek a tengerben való szigetek a te ki-

menésed miatt
;

19. Mert ezt mondja az Úr Isten : Mi-
kor tészlek téged elpusztult várossá,

mint a melly városokat nem laknak, és

mikor felhzándom te reád a nagy mély-
séget,^ és béboritnak téged a sok vizek.

20. És levonszlak téged azokkal, kik a

koporsóba leszállanak a régen megholt
néphez, és helyheztetlek téged a föld-

nek alsó ríí5zében, mint sok idktl
fogva való pusztaságokban : azokkal,

kik a koporsóba leszállanak, úgyhogy
többé senki ne lakjék rajtad. Ésminek-
utánna megmutatom az én dicsségemet
az élknek földén :

21. Megemésztelek tégedet, és nem lé-

szesz, és kerestetel és többé örökké meg
nem találtatol, azt mondja az Úr Isten!

27. RÉSZ.

A Próféta sír a gazdag Tírus romlásán.

És ln az Úrnak beszéde én hozzám,

mondván :

2. Te pedig embernek fija, tégy sirást

Tíruson.

3. És mondjadTírusnak, ki lakik a ten-

ger révhelyein, ki sok népek között ke-

reskedik nagy sok szigetekre : így szól

az Úr Isten, óh Tíriis ! te mondtad : Én
tökéletes* szépségben vagyok; *Ters4-ii.

4. Hogy a tengernek közepette vágy-
nak a te határíd : a te épitid tökéle-

tessé * tették a te ékességedet. * vers 25.

5. A Sénir hegyérl való jegenyefák-
ból építtették néked minden hajóidat

:

a Libánusról hoztak czédi'usfákat, hocrv

néked árboczfát csinálnának.

6. A Básánbeli * cserfákból csinálták

a te evezidet ; az evezk ülhelyeket
Kittim szigetébl való elefánttetembl
csinálták az Assiriabeliek. * É^a. 2, 13.

7. Égyiptomi különb-különbféle szinü

selyembl volt a te kiterjesztett vitor-

lád : Elisa szigetbl való sárga és sze-

derjes szinü selyembl volt a te hajód
borítékja.

8. Sidonban és Árvádban lakozók vol-

tak néked evezid, a te bölcseid, óh
Tírus, kik te benned vágynak^ azok
voltak a te kormányosid.

9. A Gébálbeli Vének, és abban való

bölcsek építették meg te benned a te

hasadékidat : minden tengeren való ha-

jók , és azoknak evezik valának te

benned, a te kereskedésednek üzésében.

10. Persiabeli, és Lidiabeli és Afrika-

beli férj-fiak valának a te seregedben a

te hadakozó férjfiaid, paizsokat és sisak-

jokat felfüggesztették te benned. Ezek
szerzették néked a te ékességedet.

11. Az Árvád fijai a te seregeddel va-

lának a te kfalaidon köröskörül, és a

Gamadeusok valának a te tornyaidban,

az paizsokat felfüggesztették a te k-
falaidon köröskörül : Ezek tették töké-

letessé a te szépségedet.

12. Társis a te keresked * társad, az

sok gazdagsága miatt : ezüsttel, vas-

sal, fejér és fekete ónnal kereskedett a

te sokadalmidban. * ésa. 23. 1.

13. Jónia, Tubái ésMések, ezek voltak

a te közösid, rah embereket és rézedé-

nyeket árultak a sokadalmidban

:

14. A Togárma házából lovakat és

lovagokat, és öszvéreket árultak a te

vásárodon

:

15. A Dédán fijai voltak a te kereske-

did, sok szigetekkel volt a te kereske-

désed : elefánttetembl való szarvakat

és pávákat adnak vala néked ajándékban.]
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16. Siria is köz'ósóávolt néked a te

szép marháidnak sokasága miatt ; sma-
ragddal, bársonnyal, és különb-különb-

féle szin ruhákkal, és bíborral, és

korálissal, és drága uniókövekkel, mely-

lyeket árultak a te sokadalmidban.

17. Júda is és az Izráel földe * közösid

voltak néked, Minnit és Pannág földébl

való gabonából, és mézbl, és olajból,

és balzsamból, mellyeket árultak a te

sokodalmidban. *i Kir. 5, 2.. 3.

18. Damaskus is közösöd volt néked

a te drága müveidnek soksága miatt,

és a te sok gazdagságid miatt, Helbon-

beli borban és fejér gyapjúban.

19. Dán pedig és Jónia hordának a te

sokadalmodra és adának tiszta vasat, ká-

sia és jóillatu fszál volt a te vásáridon.

20. Dédán a te közösöd drága posz-

tókban a szekerekre.

21. Arábia és Kedárnak * minden Fe-

jedelmei voltak keresked társaid
;
ju-

hokkal, kosokkal és bakokkal keresked-

tél vélek. *zzoit. 120, 5. 1 m<5z. 25, 12-15.

22. Sába * és Kahémabeli árosok vol-

tak a te közösid, mindenféle drága f-
szerszámokban, és minden drágakben
és aranyban, a te sokadalmidban keres-

kedtek. * 1 Kir. 10, 1. 10.

23. Hárán és Kanné, és Eden, Séba-
beli kereskedk : Assiria és Kiimád a

te keresked társad.

24. Ezek a te közösid mindenféle áruk-

ban sárga és különb-külöbnféle szin
ruhákban, kötelekkel egybekötöztetett

drága ruháknak szekrényiben és arany-

lánczokban, a te sokadalmidban.

25. A Társis f hajói voltak a te ke-

reskedésedben, és megtelél, és felette

igen meggazdagulál a tengerek között.

26. Mély vizekre vivének téged a te

evezid, a napkeleti * szél megronta té-

ged a tenger f közepette.
* rész 17, 10. t rész 28, 2.

27. A te gazdagságid, és sokadalmid,

kereskedésed, evezid, és kormányosid
a te hasadékidnak megépiti, és keres-

kedésidben való társaid, és minden ha-

dakozó férj fiak, kik te benned valdnak,

és minden te benned való sokaság bé-
esnek a tengernek közepibe a te rom-
lásodnak idején.

28. A te hajósidnak * kiáltásokra

megrettennek a hostátok. * rész 26, lo. 15.

29. És kiszállanak az hajój okból az

evezk, a hajósok és minden hajósmes-

terek a tengeren, a földre szállanak.

30. És az ö szavokat mindenek halla-

tára felemelik te reád, és keservesen

kiáltanak, és fejekre port * hintenek és

hamuban hevernek. * Jer. e, 26.

31. És fejeket megnyirik te éretted, és

zsákba öltöznek és keserves sirást tész-

nek te rajtad nagy lelki keserségben.

32. És siralmas éneket tésznek te raj-

tad az sírásokban, és igy siratnak

téged ? Mellyik váí^os volt ollyan mint
Tírus ? melly igy kivágattatott a tenger

közepette

!

33. Mikor kimennek vala a te áruid a

tengerekbl, sok népeket megelégítesz

vala : a te gazdagságidnak sokaságával

és kereskedésiddel a földön való Kirá-

lyokat meggazdagitottad.

34. A melly idben elrontatol a tenge-

reken a vizeknek mélységiben, a te árud

és minden benned való sokaság elvesznek

35. A szigeteknek minden lakosai elál-

mélkodtak te rajtad, és azoknak Királyai

igen megrettentek, és megháborodtak
ábrázatj okban.

36. A népek között való * kereskedk,

süvöltöttek te rajtad: rettenetessé lettél,

és tbhé örökké f nem lészesz.
* 1 Kir. 9, 8. t rész 26, 21.

28. EÉSZ.

A Tírus Királya feddetik : Sidon romlása jöveudöltetik.

És ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek fija, mondjad a Tírus

Fejedelmének : Ezt mondja azr Isten:

Mivelhogy felfuvalkodott a te szived, és

ezt mondtad : Isten vagyok én, az Isten

székiben ültem a tenger közepette; ho-

lott te ember * vagy és nem Isten, és

szivedben Istennek állítottad magadat.
* verse. Ésa. 31, 3. 47, 8. 2 Tliess. 2, 4.

3. Imébölcsebb vagy * Dánielnél; semmi
elrejtetett dolog nincsen, melly tled
elrejtetett volna. * Dán. 2,26-47,

4. A te * bölcseségeddel és értelmed-

del gyjtötted magadnak a gazdagsá-

got, és ezüstöt s aranyat gyjtöttél

kincsednek. * vers 3. 5. 12. zak. 9, 2.

5. A te bölcseségednek nagy voltával,

.és kereskedéseddel sokasítottad meg a

te gazdagságodat ; és felfuvalkodott a

te szived a te gazdagságod miatt.
*Zsolt. 62, 11. Dán. 4, 27.
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6. Ezokáért igy szól az Ür Isten: Mi-
velhogy szivedben oUyannak állítottad

magadat, mintha Isten * volnál : * vers 2.

7. Ennekokáért imé én hozok te reád

idegeneket, a Pogányok között való ers
hadakozókat^ és fegyvereket kivonszák

a te bölcségednek szépsége ellen, és a

te szépségedet megfertéztetik.

8. A verembe vetnek téged, és meg-
halsz azoknak halálokkal, kik a ten-

gernek közepette megölettetnek.

9. Nemde mondván mondod é akkor:

Isten vagyok, az eltt a ki téged meg-
öl? Holott ember vagy és nem Isten,

mikor lészesz annak kezében, a ki té-

ged megöl.

10. Körülmetéletlenek * halálokkal

halsz meg, idegenek kezek által : mert

én szólottam, azt mondja az Úr Isten !

* rész 31, 18.

11. És ln az Úr beszéde én hozzám,

mondván

:

12. Embernek íija ! Tégy felszóval való

sirást Tírus Királyán, és mond néki:

így szól az Úr Isten : Te pecsétled bé

a summát, teljes lévén * bölcseséggel,

és tökéletes ékességgel. * vers 3.

13. Az Isten kerté gyönyörségében
voltál, minden drágakövekkel * körül-

vétettél Y2il2i mintegy sövénnyel: sárdius-

sal, topázzal, és jáspissal, krizolitussal,

onixxal, és berilussal, zafírral, kárbunku-

lussal, és smaragddal, és arannyal ; a

te dobjaidnak és sípjaidnak szerszámaik

te benned attól a naptól fogva készíttet-

tek meg, mikor teremtettél. * rész 27, 5—27.

14. Te vagy a felkenetett és oltalmazó

Kérub, mióta tégedet elállattalak ; az

Isten szent hegyén voltál, a tüzes drága

kövek között szüntelen jártál.

15. Tökéletes valál a teutaidban attól

a naptól fogva, mellyen teremtettél,

miglen álnokság találtaték benned.

16. A te kereskedésednek bsége miatt

bétöltötték a te bels részeidet ragado-

mánuyal, és vétkeztél : ezokáértlevetlek

téged az Isten hegyérl, és elvesztlek

téged, te oltalmazó * Kérub, a tüzes

drágakövek közzl. * vers u.

17. Felemelkedet a te szived a te

szépséged miatt, elvesztetted a te böl-

cseségedet * a te f fényességedben ; a
,

földre vetlek azért téged, a Királyok

eleibe vetlek téged, hogy lássanak té-

pf0(l, * vers 15. f vers 13.

18. A te álnokságodnak soksága miatt

és hamis kereskedésed miatt, megfer-
téztetted a te szent helyedet : azért tá-

masztok tüzet te benned, melly téged
megemészt, és hamuvá tészlek téged a

földön mindenek láttára, kik te reád
néznek.

19. Mindnyájan, a kik esmértek téged

a népek közt, * elálmélkodnak rajtad;

rettegésekre voltál nékik^ és nem lé-

szesz örökké. * rész 27, 36.

20. Es ln az r szava én hozzám,
mondván :

21. Embernek fija ! Vesd a te orczádat

Sidon ellen, és prófétálj ellene.

22. És mondjad: így szól az Úristen:
Imé én te reád megyek óh Sidon, és

megdicsíttetem* te benned : és meg-
tudják, hogy én vagyok az Úr, mikor
Ítéleteket tészek benne, és benne
megmutatom magamat szentnek lenni.

* 3 Móz. 10, 1—3.

23. És bocsátok reá * döghalált, és

vérontást az utczáira,és elhullanak a

megsebhedtek benne, fegyverrel Jnek
6 ellene mindenfell; és megtudják,

hogy én vagyok az Úr ! * rész 32,30.

24. És nem lészen többé az Izráel há-

zának megsért * tövis, és fájdalom

szerz tövis nem lészen mindenek köz-

zül, kik körülöttök valának, kik ket
háborgatták, és megtudják, hogy én

vagyok az Úr Isten ! * 4 móz. 33, 55. se.

25. így szól az Úristen : Mikor egybe-

gyjtöm * az Izráel házát a népek köz-

zl, kik közzé eloszlattak, és magamat
megszentelem bennek a pogányok
szemek láttára ; laknak az földökön,

mellyet én adtam az én szolgámnak
Jákóbnak. * Jer. 25, 12 zzoit. 127, 1-3.

26. És laknak azon bátorsággal, és

házakat * építenek, és szlket plántál-

nak, lakván bátorsággal ; mikor tészek

Ítéleteket mindeneken, kik ket hábor-

gatták körülöttök : és megesmérik,

hogy én vagyok az Úr, az Istenek

!

* Jer. 31, 4-6.

29. EÉSZ.

Egyiptomnak pusztulása s elszéledése fell.

Tizedik esztendben, annak tizedik ha-

ijában, a hónak tizenkettdik napján,

ln az Úrnak szava én hozzám, mondván:
2. Embernekfija ! Vessed orczádat Fá-

raó ellen az Égyiptom * Királya ellen,
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és prófétálj ö elleue és egész Egyip-

tom ellen. * Jer. 43, 8-13.

3. Szólj és mondjad : így szól az Úr
Isten : Imé én te reád megyek Fáraó,

Egyiptom Királya, te nagy * czethal, ki

fekszel a te folyóvizeidnek közepette,

ki azt mondtad : Enyim a folyóvíz, és

én teremtettem magamnak

!

* Zsolt. 74, 13. 14. Ésa. 51, 9.

4. Vetek én horgokat * a te szádba,

és azt cselekeszem, hogy a te folyóvi-

zeidben való halak béragaszkodjanak a

te héjaidba és kivonszlak téged a te

folyóvizeidnek közepiböl, és a te folyó-

vizeidnek minden halai ragaszkodnak

a te héjaidhoz. * Ésa. 37, 29.

5. És hagylak téged a pusztában, té-

ged és minden te folyásidban való ha-

lakat ; a mezó' szinére esel, és egybe

nem szedetel, és nem gyüjtetel : hogy
légy * ételül a földi vadaknak és az égi

madaraknak. * rész 32, 4.

6. Es megtudják mindnyájan az Egyip-

tomban lakozók, hogy én vagyok az Úr;

mivelhogy voltak az Izráel házának
nád * pálczául. * 2 Kir. is, 21.

7. Mikor tartanak Ök téged kézen fogva,

megtöretel, és megsérted nékik egész

vállokat ; és mikor te hozzád támasz-
kodnak, megromlasz, és egyenesen álla-

tod az ö egész derekokat.
^

8. Azokáért igy szól az Úristen : Imé
én hozok ellened fegj^vert, és kivágom
beló'led * az embert és a barmot.

* Jer. 43, 10. 11.

9. És lészen Egyiptom földe álmél-

kodásra és pusztaságra ; és megtudják,
hogy én vagyok az Úr, mivelhogy azt

mondta : Enyim a * folyóvíz, és én szer-

zettem azt. * vers 3. rész 28, 2.

10. Ezokáért imé én megyek ellened,

és a te folyóvizeid ellen és tészem
Egyiptom földét pusztává, hogy legyen

pusztaságra és álmélkodásra a Siéne

tornyától fogva mind Szerecsenország

határáig.

11. Nem megyén azon által emberi
láb, sem baromi láb rajta által nem
megyén, és rajta nem laknak negyven
esztendeig.

12. És adom Egyiptom földét puszta-

ságra az elpusztult * földek közt, és az

városai lésznek az elpusztult városok
közt pusztaságra negyven esztendeig, és

eloszlatom az Egyiptombelieket a pogá-

nyok közzé, és elhányom ket minden
földekre. * rész ao, e. i.

13. Mert igy szól az Úr Isten : Negy-
ven esztend' múlva egybegyjtöm az

Egyiptombelieket a népek közzíil, kik

között lésznek eloszlatva.

14. És vissza viszem Égyiptomnak
fogságát, visszaviszem, mondom, ket
Pathros földére, az lakföldökre, és

lésznek ott kicsiny országgá.

15. A több országokhoz képest kicsiny

lészen és többé fel nem emelkedik a

pogánynépek felett ; mert megkisebbí-

tem ket, hogy ne uralkodjanak a po-

gányokon.

16. És nem lészen többé bizodalmára

az Izráel házának, melly megemlékez-
tetne engemet az álnokságokrói, ha
ezek azok után mennének

; és megtud-
ják, hogy én vagyok az r Isten.

17. És ln huszonhetedik esztendben,

els Aoban, a hónak els napján, ln
az Úr beszéde én hozzám, mondván :

18. Embernek íija! Nabukodonozor a

Babilóniai Király nagy szolgálattal fá-

rasztotta az seregét Tírus ellen
; min-

den f elkopaszult és minden vállnak

szre elment, és jutalma nem volt néki

sem az Tírusbeli seregének azért a

szolgálatért, * mellyel szolgált nékem
ellene.

19. Ennekokáért igy szól az Úristen:

Imé én adom Nabukodonozornak a Ba-
bilóniai Királynak Egyiptom földét, és

elviszi az sokaságát, és elragadozza

az ragadományit, és elprédálja az

prédáját, és lészen jutalmul az sere-

gének.

20. Az munkájáért, mellyel szolgált

nékem ellene, adtam néki Égyiptom
földét; mert én ellenem cselekedtek,

azt mondja az Úr Isten ! * Ésa. 43, 3.

21. Az napon az Izráel házának szar-

vát * felnevelem, és néked szádat meg-
njdtom közöttök ; és megtudják, hogy
én vagyok az Úr ! * zsoit. 92, 11. 132, 17.

30. RÉSZ.

,
Égyiptom fvárosinak elpusztittatásokról.

Es ln az Úr beszéde énhozzám, mond-
ván :

2. Embernek fija ! Prófétálj, és mond
ezt : Igy szól az Úr Isten : Ordítsatok,

ezt mondván: Jaj annak a napnak!

3. Mert közel vagyon a nap, közel va-
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gyon az Úrnak napja, setétes nap, a

pogányoknak idejek lészen.

4. És fegyver j Egyiptomra és lészen

félelem * Szerecsenországban , mikor

seb miatt elbullanak Egyiptomban, és

felveszik az sokaságát, és elrontatnak

az fundamentomai. * rész 29, 10.

5. A Szerecsenek * és Libiabeliek, és

Lidiabeliek, és minden község, és Kúb
ország^ és a frigy földének íijai, ö ve-

lek együtt fegyver miatt hullanak el.

"Ésa. 20, 3-6. 43, 3. Jer. 46, 9. 10.

6. így szól az r : Elesnek a kik Egyip-

tomot támogatják, és az ö ersségének
kevélysége leszáll : a Siéne * tornyától

fogva fegyver miatt hullanak el benne,

azt mondja az Úr Isten. * rész 29, 10.

7. Es elpusztíttatnak az elpusztult föl-

dek között, és az városai lésznek az

elpusztult városoknak számok között.

^8. És megtudják, hogy én vagyok az

r, mikor bocsátok tüzet * Egyiptomra,

és megrontatnak minden segiti.
* Jer. 43, 12.

9. Azon a napon kimennek az én kö-

vetim én ellem hajókban, a nagy bá-

torságban lakozó * Szerecsenországnak

rettentésére, és lészen félelem bennek
mint az Égyiptom napján ; mert imé
eljött. ^

* Ésa. 43, 3.

10. Ezt mondja az r Isten : Cseleke-

szem ezt is, hogy megsznj ékÉgyiptom-
nak sokasága Nabukodonozornak * a

Babilóniai Királynak keze által.

* Jer. 43, 10-13.

11. 0 és az Ö népe vele együtt, a

pogányoknak ersei elhozatnak a föld-

nek elvesztésére,és az fegyvereket ki-

vonszák Égyiptomra, és a földet bétöl-

tik megölettekkel.

12. Ésa folyóvizeket megszáraztom és

eladom a földet a gonoszoknak kezek-

be, és elpusztítom a földet és valami

benne vagyon, idegenek kezek által: Én
r szólottam

!

13. így szól az Úristen : Elvesztem a

képeket is, és cselekeszem, hogy meg-
sznjenek a * bálványok Nófból ; és

Fejedelem Égyiptom földébl többé

nem lészen ; és bocsátok félelmet Égyip-

tom földére. * Ésa 19, 1. Jer. 46, 13-17.

14. Elpusztítom * Páthróst, és bocsá-

tok tüzet Zoánra, és tészek Ítéleteket

Nó vdrosdbsin.

15. És kiöntöm az én haragomat Sinra,

Égyiptom erssé gére : és kivágom a so-

kaságot NÓbÓL ,
* Jer. 44, 1-

16. És bocsátok tüzet Égyiptomra,

nagy bánatban lészen Sin, és Nó ide s

tova szagattatik, és Nófnak naponként

való háborúságai lésznek.

17. Az Avén ifjai és a Eib ésetbeliek

fegyver miatt hullanak el, és azok is

fogságra mennek.
18. És * Tafnesben megsetétedik a

nap, mikor elrontom ott az Égyiptom

igáját, és megsznik benne ez ers-

ségében való kevélysége: elfogja tet a

köd, és az leányai fogságba mennek.
* Jer. 43, 8—10.

19. És tészek Ítéleteket Égyiptomban,

és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

20. Ln továbbá, tizenegyedik eszten-

dben, * az els hóban, a hónak hetedik

napján, ln az Úr beszéde én hozzám,

mondván :
* rész ai, i.

21 . Embernek fija ! Fáraónak az Égyip-

tombeli Királynak karját letörtem, és

imé bé nem kötötték, hogy megorvosla-

nák, hogy ruhával bétekernék, hogy

megersítenék, hogy fegyvert foghasson.

22. Ennekokáért igy szól az Úr Isten:

Imé megyek Faraóra az Égyiptom Ki-

rályára, és elrontom az karjait, ers-
ségét és immár megtöretett : és elejte

tem vele kezébl a fegyvert.

23. És eloszlatom az Égyiptombelieket

a * Pogányok közzé, és elhányom ket
minden földekre. * rész 29, 12.

24. És megersítem a Babilóniai Ki-

rálynak karjait, és adom az én fegyvere^

met az kezébe, és elrontom * a Fáraó

karjait ; és kiált eltte, mint a ki ha-

lálra sebesittetett meg. * rész 32, 2. 9-u.

25. Megersítem azért a Babilóniai

Király karjait, és leesnek a Fáraó kar-

jai ; és megtudják, hogy én vagyok az

r, mikor adom az én fegyveremet a

Babilóniai Király kezébe, és kivonsza
azt Égyiptom * földe ellen.* Jer. 43, 8-13.

26. Es eloszlatom az Égyiptombelie-

ket a Pogányok * közzé, és elhányom

ket minden fóláekiy : és megtudják,

hogy én vagyok az Úr. * vers 23, rész 29, 12

31. RÉSZ.

Mivelhogy Fáraó, mint az Assur felfuvalkodott, hasonló-
képen levettetik.

És ln tizenegyedik esztendben * a har-
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madik Aoban, a hónak elsÖ wapján, lön

az ür beszéde én hozzám, mondván

:

* rész 30, 20.

2. Embernek íija ! szólj az Egyiptom-
beli Királynak Faraónak és az o sok

népének : Kihez vagy hasonló a te nagy-

ságodban ?

3. Imé az Assur * ollyan vala, mint a

czédrusfa f a Libánus erde]é\i^ melly-

nek szép ágai vágynak, és stir ágaival

árnyékot tészen, és nagy magas, és az

teteje a sürü ágak között.

* 2 Kir. 16, 8. 9. 17, 6. 18, 13. f Dán. 4, 17—19.

4. A vizek nevelték fel ötet, a mélység

tette magassá tet, az folyásai körül-

járják az gyökerét, és kibocsátotta az

ö folyásit minden mezei fákra.

5. Ennekokáért felméne az ö magas-
sága minden mezei fák felett, és meg-
sokasuláuak az ágai, és nagy hosszan

kinevekedének az ö ágai, a sok vizekért,

mellyeket az a mélység kibocsát vala.

6. Az ágain csinálnak vala fészket

minden égi * madarak , és az ö ágai

alatt fiadznak vala minden mezei vadak,

és az ö árnyékában lakoztak minden
nagy nemzetségek. * Dán. 4, is.

7. Annakokáért széppé lett magassá-
gával, és hosszan kiterjedt ágaival ; mi-
vel az ö gyökere sok vizek mellett volt.

8. A czédrusfák ötet el nem rejtették

az Isten kertében, a jegenyefák nem
voltak hasonlók az ö ágaihoz, és a gesz-

tenyefák nem voltak mint az ö ágai,

semmi fa nem volt hasonló az * Isten

kertében ö hozzá az ó' szépségében. .

* 1 Mz. 2, 8.

9. Széppé töm ötet az ö sok ágaival,

és irigykedtek reá minden gyönyörséges
fák, melyek vágynak az Isten kertében.

10. Ennekokáért igy szól az Úr Isten:

iMivelhogy magassággal felemelkedtél;

és tetejét az is felbocsátotta a sürü ágak
közzé, és felemelkedett az ö szive az ö

magasságában.

11. Adtam ötet erös nemzet kezébe,
mindent elcselekeszik Ö rajta, az ö hi-

tetlenségéért kiüzém ötet. * Náh'. b, 1-7.

12. És kivágják ötet az idegenek, a
pogányok * ersei, és elhagyják ötet: a
hegyeken, és minden völgyekben elhul-

lanak az ö vesszei, és letöretnek az ö

ágai minden föld folyásai mellett ; és

leszállnak az ö árnyékából minden föld

népe, és elhagyják Ötet. * rész 28, 7. 30, n.

13. Az Ö eldlt tökéjén laknak minden
égi madarak, és az Ö ágain lesznek min-

den mezei vadak.

14. Azért fel ne emelkedjenek magas-

ságokkal a viz mellett való fák, és a

sürü ágak között fel ne menjenek, és ne

álljanak azok felett mind azok, a mellyek

vizet isznak : mert mindnyájan halálra

adattak a föld alá, az emberek íijai közzé,

a kik a koporsóba alámentek.

15. így szól az Or Isten : Azon a na-

pon, mellyen a koporsóba aláméne ; si-

ralomra hozám, és gyászruhába öltöz-

tetém a mélységet, és az ö folyásit

megtartóztatám, és ások vizek megtilta-

tának ; és a Libánust is szomorúságra

inditám Ö érette ; és minden mezei fák

elszomorodának ö érette.

16. Az ö leesésének rendülése miatt

felinditám a pogányokat, mikor ötet le-

vetném a pokolra azokkal, kik a kopor-

sóba alászállának, és vigasztalást * ve-

vének a földön minden alsó rendbeli

gyönyörséges választott fák, és a f Li-

bánus szépsége mindnyájan, mellyek a

vizet isszák. * Ésa. 14, 9. 12. Ésa.36, 1. 37, 36-38.

17. Azok is vele együtt alászállottak

a pokolra azokhoz, kik fegyver miatt

megölettek, és az ö karja által meghó-

doltattak^ kik az ö árnyéka alatt nyu-

gosznak vala, a pogányok között.

18. A kihez azért igy hasonlóvá lettél

a dicsségben és méltóságban a gyö-

nyörséges fák között : ugy levettetel a

gyönyörséges fákkal az alsó földre, a

körülmetéletlenek * között fekszel azok-

kal együtt, kik fegyver miatt ölettek

meg. Ez a Fáraó és minden Ö sokasága,

azt mondja az r Isten ! * rész 28, lo.

32. RÉSZ.

Az É^ryiptoini Király romlásán lejend siralom.

És lön tizenkettödik esztendben, a ti-

zenkettödik hóban, a hónak els napján,

lön azúr beszéde én hozzám, mondván:
2. Embernek íija ! Tégy sirást nagy

felszóval Fáraón az Egyiptombeli Ki-

rályon, és mondjad néki : ha&onlóvá

lettél te az oroszlén kölyökhöz a pogá-
nyok között, és valál mint a czethal a

tenger vizeihen, ki a folyóvizeken kij-
vén megháborítod a vizeket lábaiddal,

és megzavarod azoknak folyásokat.

3. Igy szól az Úr Isten : De megvetem
ellened az én * hálómat, sok népeket
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egybegyüjtvé, kik kivonsznak téged az

én varsámban. * r^sz 12, 13. rész 29, 3. 4.

4. És hagylak téged a földön, a mez
színére * vetlek ki téged és minden égi

madarakat reád szállítok, és belled
megelégítek minden földnek vadait.

5. És vetem a te testedet a hegyekre,

és bétöltöm a völgyeket a te dögödnek

magas rakásával. *rész 29, 5.

6. És megöntözöm a te * úszásodnak

földét a te véreddel mint a hegyekig, és

az árkok megtelnek te belled. * rész 29,3.

7. És mikor eloltalak téged, bébori-

tom az egeket, és azokon való csillago-

kat*bésetétítem, anapot köddelbéfogom
és a hold az világosságát nem adja.

8. Az égen való minden világosító vi-

lágosságokat megsötétítem te rajtad és

adok setétséget a te földedre, azt mondja
az Úr Isten !

* Ésa. 13, 9. 10.

9. És haragra indítom sok népeknek
sziveket, mikor reád hozom a te romlá-

sodat a pogányok között, a földeken,

mellyeket te nem tudsz.

10. És ezt cselekeszem, hogy elálmél-

kodjanak sok népek te rajtad, és azoknak

Királyaik elrettennek nagy rémüléssel

te miattad, mikor az én fényes fegyve-

remet kivonszom elttök, és elretten-

nek minden szempillantásban mindenek
az lelkekben, a te * romlásodnak nap-

ján. * rész 30, 24. 25.

11. Mert ezt mondta az Ür Isten: A
Babilóniai Király fegyvere jött te reád.

12. Az erseknek * fegyverekkel elhul-

latom a te sokaságodat, a pogányoknak
ersei lésznek mind , és elpusztítják

Égyiptom kevélységét és elvesz minden
sokasága. *rész 31, 12.

13. Elvesztem minden barmait a sok

vizek melll, és többé azokat meg nem
zavarja embernek lába, és barmoknak
körmeik fel nem zavarják azokat.

14. Akkor méllyé tészem azoknak víze-

ket , és azoknak folyásokat folyatom

mint az olajt, azt mondja az Úr Isten.

15. Mikor tudniillik adom Égyiptom
földét pusztaságra, és megfosztatik a

föld az benne valóktól, mikor megve-
rem mind a benne lakozókat : és meg-
tudják hogy én vagyok az Úr.

16. Ez a sírás, mellyel siratják tet, a

pogányok leányaik siratják tet, Égyip-

tom fell : és minden sokaságát sirat-

ják, azt mondja az Úr Isten. I

17. És ln tizenkettdik esztendí)ben,

a hónak tizenötödik napján, ln az Ür
szava én hozzám, mondván :

18. Embernek fija ! Sírj Égyiptom so-

kaságán, és vesd * alá tet, vessed tet
és a f pogányoknak leányikat a föld

alá azokkal, kik a koporsóba mennek
alá. * Jer. 1,10.

19. Mivelhogy szép vagy, menj alá és

feküdj a * körülmetéletlenekkel.
^ rész 28, 10. 31, 18.

20. Elesnek * azok között, kik fegyver

miatt ölettek meg
; fegyverre adatott,

vonjátok le azért tet és minden so-

kaságát. * vers 10. 12.

21. Szóljanak vele * az ers hatal-

masok a koporsóból , az segítivel

együtt, kik alászállottak és elaludtak a

körülmetéletlenekkel , kik fegyverrel

ölettek meg. * vers 12.

22. Ott vagyon az Assiriabeli * Feje-

delem és minden serege, a körül lész-

nek ennek koporsói, azok mindnyájan
megölettek, és fegyver miatt elhullot-

tak : * Náh. 3, 1. 7.

23. A kinek koporsója vagyon immár
a mély sírnak oldalaiban, és az soka-

sága az koporsója körül vagyon

;

mindnyájan k megölettek, és fegyver

miatt hullottak el, kik az élknek föl-

dén rettentésre voltak.

24. Ott vagyon * Élám, és minden
sokasága az koporsója körül, mind-
nyájan k megöletvén fegyver miatt hul-

lottak el, kik körülmetéletlenek lévén,

alászállottak a föld alatt valókhoz, kik

rettentést tettek az élknek földén, és

viselték az gyalázatjokat azokkal, kik

a sírba alászállanak. * Jer. 49, 35-39.

25. A megölettek között vetettek néki

ágyat, minden népével ; körülötte

vágynak annak koporsói, mindnyájan
azok körülmetéletlenek, fegyverrel ölet-

tek : mert az rettenetes voltok kiha-

tott az élk földére, és viselték az

gyalázatjokat azokkal, kik alászállanak

a sírba ; a megölettek közibe vettetett.

26. Ott vagyon Mések, Tubái, és min-

den sokasága, körülötte annak ko-

porsói mindnyájan körülmetéletlenek,

fegyverrel ölettek meg ; mert félelmet

szerzettek az élknek földén.

27. És nem feküsznek az ersekkel,

kik elestek a körülmetéletlenek közzül,

kik alászállottak pokolra az hadiszer-
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számaikkal, és tették az fegyvereiket

az ö fejek alá; hanem az álnokságok

az ö csontjaikon : mert az erseknek
rettentésekre voltak az élknek földén.

28. Te pedig a körülmetéletlenek kö-

zött rontatol meg, és fekszel azokkal,

kik fegyver miatt ölettek meg.
29. Ott vagyon * Edom és az ö Királyai

'és minden Fejedelmei, kik vettettek

az ersségekkel azokhoz, kik fegyver

miatt ölettek meg : k a körülmetélet-

lenekkel feküsznek, és azökkal, kik a

sírba szállanak alá. * Jer. 49, 7.

30. Ott vágynak az északi minden Fe-
jedelmek, és minden * Sidonbeliek, a

kik alámentek a megölettekkel, az

rettenetes voltokkal az ersségekben
megszégyenittetvén, és feküsznek körül-

metéletlenek lévén azokkal, kik fegyver

miatt ölettek meg, és viselték az gya-

lázatjokat azokkal, kik alászállanak a

koporsóba. * rósz 28, 21 -24.

31. Azokat meglátja Fáraó, és vigasz-

talást vészen minden sokaságán, a

kik fegyver miatt megölettek : Fáraó és

minden serege, azt mondja azr Isten^

32. Mert bocsátottam az én rettenté-

semet az élk földére ; és fekszik a kö-

rülmetéletlenek között azokkal, kik fegy-

ver miatt ölettek meg , Fáraó és min-
den sokasága, azt mondja az Úr Isten.

33. RÉSZ.

A Taiiitdk rállók : tiszteknek elmulatása mit hoz :

Isten kegyelmes, de igaz bíró is.

És lön az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek íija ! Szólj a te néped
íijainak és mondjad nékik : Mikor hozán-

dok fegyvert a földre, és a föld népe

választ egy férjfiat magok közzül, és

tet rállóvá tészik magoknak

;

3. És az látja jni a fegyvert a földre,

és a trombitát megfuvalja, és azzal

meginti a népet :

4. Valaki hallándja a trombitaszót, és

magára gondot nem visel, és a fegyver

elj, és elveszti tet ; az vére az

fején lészen

;

5. Mert a trombitaszót hallotta, és

magára gondot nem viselt, az vére

magán lészen ; a ki pedig magára
gondot visel, az lelkét megmentette.

6. Az rálló pedig, ha látja a fegyvert

jni, és a trombitát nem fújja, és a nép

847

magára gondot nem visel, és elj a fegy-

ver és elveszt közzülök valamelly lelket:

az az ember az maga álnokságáért

ragadtatott el, de az vérét annak az

Örállónak kezébl * kivánom meg.
* rész 3, 17. 18.

7. Te azért embernek fija !
* rállóul

adtalak én téged az Izráel házának

;

hogy mikor hallod az én számból az én

beszédemet, megintsed ket én tlem.
* rész 3, 17. 18.

8. Ha mondándom a hitetlennek : Te
hitetlen halállal halsz meg ; és nem szó-

lándasz, hogy magát a hitetlen meg-
rizze az útától : az a hitetlen az

álnokságáért hal meg, de az vérét a

te kezedbl kivánom meg.
9. Ha pedig meginted a hitetlent az

útáról, hogy abból kitérjen, és ki nem
tér az útáról : az, az álnokságáért

meghal ; és a te lelkedet megmentetted.

10. Te azért, embernek fija, mondjad

az Izráel házának : Ezt mondjátok ti,

mondván : A mi álnokságink és a mi
bneink vágynak mi rajtunk, és* azokért

kell elvesznünk : mimódon élhetünk

azért 7 *z móz. 26, 39.

11. Mondjad nékik : Élek én, azt mondja

az Úr Isten : Nem akarom * a hitetlen-

nek halálát, hanem hogy a hitetlen ki-

térjen az útáról, és éljen ! Térjetek meg,

térjetek meg azért a ti gonosz ú fáitok-

ról, és miért f halnátok meg, óh Izráel

háza ? * rész 18, 32, f vers 14—16. 19,

12. Te azért, embernek fija, mondjad

a te néped fijainak : Az igaznak * igaz-

sága, meg nem menti tet az napon,

mellyen vétkezéndik, és a hitetlennek

hitetlensége el nem veszti tet azon a

napon, mellyen kitérénd az hitetlen-

ségébl : és az igaz nem élhet az

igazságáért az napon mellyen vétkezén-

dik. * rész 18, 24.

13. Mikor azért mondom az igaznak:

Élvén élsz ; és bizván az igazságához,

álnokságot cselekeszik, semmi igaz-

sága emlékezetbe nemj; hanem az ál-

nokságáért, mellyet cselekedett, meghal.

14. Ismét ha mondom a hitetlennek:

Halállal halsz meg; és elfordul az vét-

kétl, és Ítéletet s igazságot cselekeszik.

1 5. A zálogot megadja a hitetlen, a mit

ervel elvett megadja, az életnek pa-

rancsolatiban jár, hogy álnokságot ne

cselekedjen : élvén él, és meg nem, hal.

i
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16. Semmi bne, mellyet cseleke-

dett, el nem számláltatik néki, Ítéletet

s igazságot cselekedett, élvén él.

17. És mondának a te néped fijai:

Nem igaz az Úr lita
;
holott az útjok

nem igaz

;

18. Mikor az igaz elfordul az igaz-

ságától, és álnokságot cselekeszik., meg-
hal azért.

19. És mikor a hitetlen elfordul az ö

hitetlenségétl, és Ítéletet és igazságot

csélekeszik, él * azért. *versii.

20. És mégis azt mondjátok, hogy
nem igaz az Úrnak * úta : mindeniteket

az úta szerint itélem meg, óh Izráel

háza. * rész 18, 25-27.

21. Lön továbbá fogságunknak tizen-

kettdik esztendejében, tizedik Aoban,

annak a hónak ötödik napján
,
jöve

hozzám egy ember, ki Jérásálembl
elszaladott vala, mondván : megvevék
a * várost ! * 2 xir. 25, 1—4.

22. És az Úrnak keze ln én rajtam

estve, minekeltte jne reggel hozzám
az a ki elszaladott vala, és megnyitá az

én számat, mig az hozzám jne reggel;

megnyitá, mondom az én számat, és

többé meg * nem szüném a szólástól.

* rész 24, 27.

23. Ln továbbá az Úrnak beszéde én

hozzám, mondván :

24. Embernek hja ! Ezek kik az el-

pusztíttatott helyeket lakják az Izráel

földén, azt mondják, mondván : Egyedül
volt Ábrahám, és birta e földet : mi
pedig sokan vagyunk, és nékünk adatott

e föld, hogy birjuk.

25. Ezokáért mondjad nékik : Ezt mond-
ja az Úr Isten : Ti vérrel éltek, és sze-

meiteket emelitek a bálványokra, és vért

ontotok Id ; és e földet bírnátok é ?

26. A ti fegyvertekben állottatok, utá-

latosságot cselekedtetek, és mindenitek

az felebarátja feleségét megfertéztette,

és mégis ezt a földet bírnátok é ?

27. így szólj nékik : így szól az Úr Is-

ten : Élek én, hogy a kik a pusztákban

vágynak, fegyver miatt hullanak el, és

a ki a meznek szinén, a vadaknak adom,

hogy megegyék tet : és a kik keríté-

sekben és barlangokban vágynak, dög-

halállal halnak meg.
28. És adom azt a földet pusztaságra

és elhagyásra, és megsznik az ers-
ségének kevélységé ; és elpusztulnak az

L 33. 34.

Izráel hegyei, úgyhogy nem lészen ki

azon általmenjen.

29. És megtudják, hogy én vagyok az

Úr, mikor pusztává és elhagyottá té-

szem azt a földet az minden utálatos-

ságokért, mellyeket cselekedtek.

30. És te, embernek fija, a te népe

fijai rágalmaznak téged a falok mellett;

és a házaknak ajtaiban, és egyik a má-,

sikkal szól, kiki az attyafiával, mond-'

ván : Jertek, kérlek, és halljátok me
micsoda beszéd legyen, a melly az Úr
tói kij !

31. És te hozzád jnek a népnek szo-

kása szerint, és ülnek te eltted mint
az én népem, és hallják a te beszédidet,

de nem * cselekeszik azokat ; mert csú-

folást t tésznek az száj okkal, az

telhetetlenségek után jár az 0 szivek.

* Jer. 42, 2—4. 43, 2—4. 44, 15-19. f 2 Krón. 36, 16.

32. És imé te nékik ollyan vagy, mint-

egy csúfoló ének, melly szépen esik, és

gyönyörséges nótája vagyon ; mert
hallják a te beszédidet, de azokat * nem
cselekeszik. * Jer. 13, 23. 18, 12.

33. De mikor elj az, mert imé elj

:

megtudják, hogy próféta volt köztök.

34. RÉSZ.

A Lelliipásztornak tiszte.

És ln az Úr beszéde én hozzám, mond-
ván :

2. Embernek fija ! Prófétálj az * Izráel

Pásztorai ellen ! Prófétálj és mond meg
azoknak a Pásztoroknak : így szól az

Úr Isten : Jaj az Izráel Pásztorinak, a

kik magokat legeltetik
;
avagy nem a

Pásztorok tisztek hogy a juhokat le-

geltessék ?

3. A kövérít megeszitek, és gyapjújá-

val ruházzátok magatokat, a mi meg-
hízott azt ölitek meg, a juhokat pedig

nem legeltettétek. * Jer. 23, 1. 2.

4. Az ertleneket nem ersítettétek, és

a beteget nem gyógjdtottátok , és a

megtöröttet nem kötözgettétek, és az

elestet vissza nem hoztátok, és az el-

veszettet meg nem kerestétek, hanem
keményen és kegyetlenül * uralkodtatok

rajtok. * 1 Pét. 5, 2. 3.

5. És eloszlottak * ide s tova az én ju-

haim Pásztor nélkül, és elhagyattak

megételre minden mezei vadaknak, és

ide s tova elszéledtek.

Jer. 23, 2. Jer. 50, 6. 1 Pét. 2, 25.
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6. Eltévelyedtek az én juhaim minden

begyekben, és minden magas b almon

és minden földnek szinén eloszlottak az

én jubaim, és nem volt a ki elkérné,

sem a ki felkeresné.

7. Annakokáért, ti Pásztorok, hall-

játok meg az Úr beszédét

:

8. Élek én, azt mondja az Úr Isten, ha

meg nem keresem ezt a ti kezetekhi

;

mivelbogy az én nyájam ragadományra

bagyatottésmegételre minden mezei va-

daknak Pásztor nélkül, és nem keresték

az én pásztorim az én juhaimat, hanem
legeltették a Pásztorok * magokat, és

az én juhaimat nem legeltették. * vers 3.

9. Ennekokáért, ti Pásztorok, halljátok

meg az Úr beszédét.

10. így szól az Úr Isten : Imé én me-

gyek azokra a Pásztorokra, és megkívá-

nom az én juhaimat az kezekbl, és

elhagyatom vélek, hogy az én juhaimat

ne legeltessék, és nem legeltetik többé

a Pásztorok magokat, és kiragadom

az én juhaimat az szájokból, és nem
lésznek nékik ételül.

11. Mert az mondja az Úr Isten : Imé
én magam elkeresem az én juhaimat,

és megkeresem ket.

12. Miképen a pásztor megkeresi az

nyáját, a melly napon az eloszlott ju-

hai között vagyon : igy keresem meg az

én juhaimat, és kiszabadítom ket min-

den helyekrl, a hová elszéledtek volt a

ködnek és homálynak * napján.
* rész 33, 21. 2 Kir. 25, 1— 11

13. És kihozom ket a népek közzül,

és eg5fbegyüjtöm a földekrl ket,- és

béviszem * ket az földökbe, és legel-

tetem ket az Izráel hegyein, a folyó-

vizek mellett, és a földnek minden la-

kóhelyein. * Esd. 1, 1-11.

14. A jó fíívön legeltetem ket, és az

Izráel magas hegyein lészen az aklok,

ott feküsznek a jó akolban, és szép kö-

vér fvel legeltetnek az Izráel hegyein.

15. Én legeltetem az én * juhaimat,

és én nyugotom meg ket, azt mondja
az Úr Isten ! * vers si.

16. Az elveszettet megkeresem, és az

eltévelyedettet visszahozom, és a meg-
sérültet békötöm, és a betegest meg-
ersítem ; a kövért pedig és az erset
elvesztem, és legeltetem ket Ítéletben.

17. Ti pedig én juhaim, igy szól az Úr
Isten : Imé én ítéletet tészek a juhok

és a juhok közt, a kosok és a bakok
közt.

18. Avagy kicsiny dolog é ez tinéktek

hogy jó füvön legeltettek, bogy még a

ti legeltetéstekre való fnek maradékát
is lábaitokkal eltapodjátok ? és hogy a

mély vizet isszátok, hogy még a mara-
dékját is lábaitokkal felzavarjátok?

19. És az én juhaim a ti lábaitoknak

tapodását eszik, és a ti lábaitok zava-

rását isszák ?

20. Annakokáért azt mondja azr Is-

ten azoknak : Imé én, én teszek Ítéletet

a kövér és az ösztövér juhok között

;

21. Mivelbogy oldallal és vállal ta-

szítjátok, és szarvaitokkal elökleldeztek

minden ertleneket, miglen kizvén ide

s tova oszlatjátok ket:
22.Azokáért megtartom az énjuhaimat,

és nem hagyatnak többé ragadományra,

és Ítéletet tészek a juh és a juh között.

23. És támasztok nékik egy Pásztort,

és * legelteti ket, az én f szolgámat

Dávidot ; legelteti ket, és lészen

nékik Pásztorok. *Ésa.4o, lo. ii. fÉsa. 42,1-4.

24. Én pedig Úr, lészek nékik Istenek,

és az én szolgám * Dávid, Fejedelem

köztök ; én Úr szólottam.* Jer. 30, 9, hós. 3,5.

25. És vetek vélek * békességnek

frigyét, és azt cselekszem, hogy meg-
sznjenek t a gonosz vadak a földrl, és

laknak a pusztában bátorságosan, és az

erdkön feküsznek.
* Jer. 31, 31-34. f Ésa. 11, 6-9. Hds. 3, 17.

26. És vetek reájok, és azokra, a kik

az én halmom körül vágynak, áldást,

és est adok alkalmatos idejekor, * ál-

dott erk lésznek. * Jer. 14, 2-4.

27. És a mezei termfa megadja az

gyümölcsét és a föld megadja az gyü-
mölcsét, és lésznek az földökön bátor-

sággal, és megtudják, hogy én vagyok az

Úr; mikor elrontom az igájok köte-

leit, és kimentem ket azoknak kezekbl
kik ket * szolgáltatják. * Esd. 1, 1.

28. És nem lésznek többé prédáúl * a

Pogányoknak : és a földnek vadai meg
nem eszik ket, hanem bátorsággal

laknak, és nem lészen, ki felijessze

ket. * lész 36, 14.

29. És támasztok nékik egy * nevezetes

plántát, és többé meg nem emésztet-

nek éhség miatt a földön, és többé nem
viselik a pogányok gyalázatjokat.

* Ésa. 11, 1—5. 11-14 tJer.15, 2.
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30. És megesmérik, hogy én Úr Iste-

nek * vélek vagyok, és k én népem az

Izráel háza, azt mondja az Úr Isten.

* vers 24—26.

31. Ti pedig én juhaim, az én legelte-

tésemnek juhai, emberek vagytok ; én

vagyok a ti Istentek , azt mondja az

Úr Isten !

35. RÉSZ.
Jövendölés az Édomeusok ellen.

És lön az Úr beszéde én hozzám,mond-
ván :

2. Embernek fija ! Vesd a te orczá-

dat Seir hegyére, és prófétálj ö ellene.

3. És mondjad néki: Ezt mondja az r
Isten : Imé én te reád megyek^ óh * Seir

hegye, és kinyújtom az én kezemet
ellened, és vetlek téged elpusztulásra

és pusztaságra. * 5 móz. 2, 4. 5.

4. A te városidat pusztaságra * vetem,

és te pusztulásra jutsz ; és megtudod,

hogy én vagyok az Úr. * Ámos 1, 11.

5. Mivelhogy örökkévaló gylölséget

tartottál, és kiontád véreket az Izráel

íijainak éles fegyverrel az veszedel-

mek idején, * mikor a hamisságnak f
vége lön.* rész 26, S. 12. Zsolt.137,7. f 2Kir.25,4-9.

6. Én ennekokáért, élek én, azt mondja
az Úr Isten, hogy vérhez * készítelek

téged és vér követ téged : ha a vért

nem gylölöd vérontás követ téged.

7. És vetem a Seir hegyet pusztaságra

és elpusztulásra, és elvesztem beló'le

mind az általmenot, mind pedig a visz-

szatért.

8. És bétöltöm az hegyeit azokkal,

kik közzle megölettettek, a te halmai-

dat és völgyeidet, és minden vizfolyási-

dat azokkal, kik fegyver miatt vesznek

el és belé vesznek. * fisa. 63, 1-3.

9. Örök pusztaságra adlak téged, és a

te városid elbbi állapotranem állanak;

és megesméritek, hogy én vagyok azÚr.

10. Mivelhogy ezt mondtad: E két

nemzetség, és e két föld enyim^lészen,

és * elbírjuk ket, mikor az Úr jelen

volna ott. * Zsolt. 83, 5. 7. 13.

11 Ennekokáért, élek én, ezt mondja
az Úr Isten : A te haragod szerint * cse-

lekeszem, és a te irigységed szerint,

mellyet cselekedtél, mivelhogy gylöl-
ted ket ; és megesmértetem bennek,

mikor^megitéllek tégedet :*vers9.zsoit.88,i3.

12. És megtudod, hogy én Úr hallot-

tam minden te szidalmidat, mellyeket

mondottál az Izráel hegyei ellen, mond-
ván : Elpusztultak, * nékünk adattak

ételül ! * rész 25, 8.

13. És nagyokat * cselekedtetek én el-

lenem a ti szátokkal^ és sok f kevély

szót tettetek én ellenem ; én hallottam!
* Abd. V. 11. t Zsolt. 137, 7.

14. így szól az Ür Isten : így örül az

egész föld a pusztaságon, mellyet cse-

lekeszem rajtad

:

15. A mint te * örültél az Izráel háza

örökségén, mivelhogy elpusztult: igy

cselekeszem te veled, elpusztíttatik Seir

hegye, és mind egészen Edorn : és meg-
tudják, hogy én vagyok az Úr

!

* Abd. v.ll. 12.

36. EÉSZ.
Igértetik szabadulás, uj szív, Pogányok hivatala.

És te embernek fija, prófétálj az Izráel

hegyei fell, és mondjad: Izráel hegyei,

halljátok meg az Úr beszédét

!

2. így szól az Úr Isten: Mivelhogy

ezt mondá az ellenség ti * felletek : Ha,

ha ! még e világnak magasságai is mi-

éinké lettek örökségül

!

* rész 25, 3. 6. 8. 26, 2. Zsolt. 137, 7.

3. Ennekokáért mondj jövendt, és

mondjad : Ezt mondja az Úr Isten

:

Azért, mivelhegy elpusztitának és meg-
emésztének titeket mindenfell, hogy

legyetek örökségek a pogányok mara-

dékinak, és 5oA: nemzetségeknek ajakokra

költetek, és minden népek eltt gyalá-

zatosokká lettetek

:

4. Ezokáért, óh Izráel hegyei, halljá-

tok meg az r Isten beszédét. így

szól az Ur Isten a hegyeknek, halmoknak,

vízfolyások helyeinek és völgyeknek, és

az elhagyatott pusztáknak, és elhagya-

tott városoknak, mellyek hagyattak volt

ragadományra, és megcsúfolásra a po-

gányok maradékinak ; kik köröskörül

vágynak.

5. Azért ezt mondja az Úr Isten : Ha
az én búsulásomnak tüzében nem szó-

lottam a pogányok maradékai ellen, és

egész Edom ellen, kik magoknak akar-

ták foglalni az én * földemet örökségül

teljes sziveknek örömével, és elmének

megutál ásával, hogy kivetnék tet ra-

gadományra :
* rész 35, 10.

6. Ezokáért mondj jövendt az Izráel

földére, és mondjad a hegyeknek, és

halmoknak, a vízfolyások hegyeinek, és

a völgyeknek: Ezt mondja az Úr Isten:
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Imé az én búsulásomban, és felháboro-

dott voltomban szólottam : mivelhogy a

pogányok gyalázatjokat szenvedtétek

;

7. Ennekokáért ezt mondja az Úristen:

Én felemeltem az én kezemet, ha a po-

gányok, kik körülöttetek vágynak, ma-
gok az * gyalázatjokat nem viselik.

* rész 35, 7-9.

8. Ti pedig Izráel hegyei^ * ágaitokat

megnevelitek, és gyümölcsöt hoztok az

én népemnek az Izráelnek ; mert közel

vágynak és eljönek ezek az idk 25,12.

9. Mert imé én ti hozzátok megyek és

hozzátok fordulok ; és megmivélnek és

bévetnek titeket.

10. És megsokasítom ti rajtatok az

embereket, az egész Izráel házát egé-

szen, és a városokat lakni kezdik, és a

pusztákat megépítik.

11. Megsokasítom, mondom, rajtatok

az embereket és a barmokat, és megso-
kasulnak és eltenyésznek : és helyeztet-

lek titeket a ti régi lakhelyeitekre, és

több jóval lészek néktek, hogynem az

eltt, és megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr.^

12. És viszek embereket ti reátok, az

én népemet az Izráelt és téged birnak

és lészesz nékik örökségül, és többé ár-

vaságban nem hagyod ket.

13. így szól az Úr Isten : Mivelhogy
mondják néktek : Embereknek * megé-
rnésztjök vagy te és árvaságra juttat-

tad a te nemzetidet. * 4 móz. 13, 33.

14. Ennekokáért az embereket többé

meg nem * emészted, és a te nemzeti-
det árvaságra többé nem juttatod, ezt

mondja az Úr Isten. * rész 34, 28.

15. És nem engedem, hogy többé hall-

jad a pogányok gyalázatjokat, és többé
nem viseled a népeknek szidalmokat,

és többé árvákká nem teszed a te nem-
zetidet, ezt mondja az Úr Isten.

16. Es ln az Úr beszéde én hozzám,
mondván :

17. Embernek fija! Az Izráel háza mi-
kor az földökön laktak, megfertéztet-

ték azt életekkel * és cselekedeteikkel,

az ö erkölcsök ollyan volt én elttem
mint ama havi f betegségben való asz-

szonynak tisztátalansága

;

* 2 Kir. 17, 15-19. 21, 15. 16. f 3 Mdz. 12, 2.

18. És kiöntém az én haragomat *

reájok a vérért, mellyet kiontottak a

851

földre
; és mivelhogy az bálványaikkal

megfertéztették azt. * 2 xk. 25, 1-11.

19. És eloszlatám ket a pogányok
közzé, és elhányatának a földekre, az

erkölcsök és cselekedeteik szerint Ítél-

tem meg ket.
20. És bémenvén a pogányokhoz, a

kikhez mentek, * megfertéztették az én

szent nevemet, mikor mondának nékik :

az Úr népe ezek, és az földérl jöt-

tek ki !
* Jer. 44, 15—19. Róm. 2, 24.

21. De kedveztem az én szent nevem-
nek, mellyet megfertéztetett az Izráel

háza a pogányok között, a kik közzé

kimentek.

22. Ennekokáért mondjad Izráel há-

zának : Ezt mondja az Úr Isten : Nem
ti érettetek * cselekeszem, óh Izráel

háza ; hanem az én szent nevemért,

mellyet ti megfertéztettetek a pogányok

között, a kik közzé mentetek.
* 4 Móz. 9, 5. Ésa. 43, 25.

23. És megszentelem az én nagy ne-

vemet, melly megfertéztetett a pogá-

nyok között, mellyet ti megfertéztette-

tek közöttök
;
hogy megtudják * a

pogányok, hogy én vagyok Úr , ezt

mondja Úr Isten, mikor megszentelte-

tem ti bennetek, a ti szemetek láttára.
* Zsolt. 126, 2.

24. És felveszlek titeket a pogányok
közzl, és egybegyjtelek titeket min-

den földekrl, és béhozlak * titeket a ti

földelekre. * Esd. i, i-n. 3, 10. 11.

25. Es hintek ti reátok tiszta vizet, és

megtisztultok : minden ti * undoksági-

tokból és minden ti bálványitoktól meg-
tisztítlak titeket. * Ésa. 4, 3.

26. Es adok néktek * uj szivet, és uj

lelket adok belétek : és elvészem a k
szivet a ti testetekbl, és adok néktek

hús szivet. * rész 11, 18-20.

27; És az án lelkemet adom belétek,

és ezt cselekeszem, hogy az én paran-

csolatimban járjatok, és az én itéletimet

megrizzétek, és megcselekedjétek azo-

kat.

28. Es laktok azon a földön, mellyet

adtam a ti atyáitoknak, és lésztek nékem
népem, és én lészek néktek Istenetek.

29. És megtartalak titeket minden ti

undokságitoktól: és elhívom a gabonát,

és megbvitem azt, és nem adok reátok

éhséget.

30. E felett megszaporítom a term
54*



EZÉKIEL 36. 37.852

fáknak gyümölcsöket, és a mezei termé-

seket, Logy többé ne viseljétek az éh-

ségnek * gyalázatját a pogányok kö-

zött. * rész 4, 9—17.

31. Es megemlékeztek a ti * gonosz

útaitokról ,és cselekedeteitekrl, mellyek

nem jók, és méltóknak ítélitek magato-
kat^ kik kivágattassatok, ti magatok
eltt, a ti álnokságitokért és utálatossá-

gitokért. * Jer. 17, 2.

32. Nem ti érettetek* cselekeszem én,

ezt mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen

néktek; szégyenüljetek és piruljatok

meg a ti útaitokért, óh Izráel háza

!

* vers 22.

33. Ezt mondja az Úr Isten : Az id-
ben, mikor titeket megtisztítlak * min-

den álnokságitokból, ezt cselekeszem,

hogy lakják a városokat ; és a puszták

megépíttetnek. * Ésa. 4, 3.

34. És az elpusztult földet ismét mi-

velni kezdik, azért, hogy elpusztult volt

minden útonjárónak szeme láttára.

35. És mondának : Ez az elpusztítta-

tott föld ollyanná lett, mint az * Éden
kerté ! és az elhagyatott és elpusztítta-

tott és elrontatott városokat lakják,

úgymint megersített városokat.
* 1 Mdz. 2, 8. 9. Ésa. 33, 20-24.

36. És megtudják a pogányok, kik ti

körülöttetek meghagyattatnak, hogy én

Úr építettem meg az elromlott helyeket,

és plántáltam hé az elpusztult helyeket:

én Úr szólottam, és megcselekeszem!

37. Így szól az r Isten : Még ebben

is kegyelmes lészek az Izráel házának,

hogy ezt cselekedjem vélek
; megsza-

porítom ket emberekkel, mint juhokkal.

38. Mint az áldozatra szenteltetett ju-

hok, mint Jérusálemben a flnnepekre
való juhok : igy lésznek az elhagyatott

városok teljesek emberek nyájaival ; és

megtudják, hogy én vagyok az Úr

!

37. RÉSZ.

Az Izráel egytegyüjtetése a száraz csontok által ábrá-
zoltatik.

Ln én rajtam az Úrnak keze, és kivfín

engem az Úr lélek által, és helyheztete

engem egy mez közepette, melly cson-

tokkal rakva vala.

2. És általvún engem azok mellett kö-

rösköri : és imé felette sok vala a mez
szinén, és imé igen megszáradtak vala.

3. És monda nékem : Embernek íija

!

Nemde élnének é ezek * a tetemek ? és

mondék: Uram Isten, te tudod!* vers ii. 12.

4. És monda nékem : Prófétálj e tete-

mek fell, és mondjad nékik: Ti meg-
száradt tetemek, halljátok meg az r
beszédét.

5. így szól az Úr Isten ezeknek a te-

temeknek : imé én bocsátok ti belétek

lelket, és éltek.

6. És adok ti reátok inakat, és húst

adok reátok, és brrel béboritlak titeket,

és adok 11 belétek lelket, és éltek ; és

megtudjátok, hogy én vagyok az Ür.

7. Prófétálék azért, a mint meg vala

parancsolva nékem ; és mikor prófétál-

nék, ln zgás^ és imé indulás, és egy-

bemenének a tetemek, mindenik tetem

az teteméhez.

8. És látám és imé inak valának

rajtok, és hús nevekedett vala rajtok;

és felül a br béboritotta vala ket

;

de lélek nem vala bennek.

9. Monda továbbá nékem
;
Prófétálj a

léleknek, prófétálj embernek fija , és

mondjad a léleknek : Ezt mondja az Úr
Isten : A négy szelek fell jöjj el te lé-

lek, és lehelj ezekbe a megölettekbe,

hogy éljenek.

10. Prófétálék azért a mint hagyta

vala nékem ; és lélek méne beléjek,

és megéldének, és állá az lábára fe-

lette igen nagy sereg.

11. És monda nékem: Embernek fija!

Ezek a tetemek az Izráel egész háza.

imé ezt mondják: Elszáradtak a mi

csontaink, és elveszett a mi reménysé-

günk, és kivágattunk mi magunkban !

12. Annakokáért prófétálj, és mondjad

nékik : így szól az Úr Isten : Imé én

megnyitom a ti * koporsóitokat és ki-

hozlak titeket a ti koporsóitokból én ^
népem és viszlek titeket az Izráel föl-

(iére. * Ésa. 26, 19. Zak. 9, 11.

13. És megtudjátok, hogy én vagyok

az Úr, mikor megnyitándom a ti kopor-

sóitokat, és kihozlak titeket a ti kopor-

sóitokból, én népem.

14. És adom az én lelkemet ti belé-

tek és éltek, és megnyugotlak titeket a

ti földeteken ; és megtudjátok, hogy én
,

Úr szólottam, és megcselekeszem, ezt

mondja az Úr

!

15. És ln az Úr beszéde én hozzám,

mondván

:

16. És te embernek fija, végy magad-
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iiak egy fát, és ird ezt reá : Júdáé és az

Izráel íijaié^ az ö Társaié; és ismét végy

egy fát, és ird ezt reá: József ésEfraim

fája, és az egész Izráel házáé az o társáé.

17. Es vesd együvé azokat egyiket a

másik mellé, hogy legyenek néked egy

fává, és lésznek egy fává a te kezedbe.

18. Es ha mondják néked a te néped

fijai, mondván : Avagy nem jelented é

meg nékünk, mit akarsz ezekkel ye^en-

teni f

19. Szólj nékik : Ezt mondja az Úr Is-

ten : Imé én felveszem a József fáját,

melly az Efraim kezében vagyon, és az

társait az Izráel nemzetségét és te-

szem azokat mellé , azaz , Júda fája

mellé, és egy fává * tészem ket, és

eggyé lésznek az én kezemben.
* 1 Kir. 1], 29—39. Ésa. 11, 12—14.

20. Legyenek pedig e fák, a mellyekre

irod a te kezedben az '6 szemek láttára.

21. És szólj nékik: Ezt mondja az Úr
Isten : Imé én felveszem az Izráel íijait

a pogányok közzl, a kik közzé men-
tek, és egybegyjtöm ket mindenfelöl,

és viszem ket az földökre.

22. És egy ^ néppé tészem ket azon

a földön az Izráelnek hegyein, és f egy

Király lészen mindnyájan nékik Kirá-

lyok ; és nem lésznek többé két néppé,

és többé nem oszolnak két országra

ezután. * l Kir. 11,31. 39. Jer. 3, 18. f Bir. 18, 1.

23. És többé meg nem fertéztetik ma-
gokat az bálványaikkal, és az utá-

latosságokkal, és minden álnokságokkal

és kiszabadítom ket minden lakhe-

lyeikbl, a mellyékben vétkeztek, és

megtisztítom * ket, és lésznek nékem
népem, és én lészek nékik Istenek.

* Ésa. 1, 18. 19. 4, 3. Jer. 33, 8.

24. És az én szolgám Dávid * lészen

nékik Királyok, és egy Pásztorok lészen

mindnyájan nékik, és az én itéletimben

járnak, és az én parancsolatimat megr-
zik, és megcselekeszik azokat. * rész 34, 23.

25. És laknak a földön, mellyet adtam
vala az én szolgámnak Jákóbnak, a

mellyen laktak a ti atyáitok, azon lak-

nak k is, és azoknak fijaik, és azoknak
fijaiknak fijaik mind örökké, és Dávid
az én szolgám Uszen Fejedelmek nékik

örökké.

26. És vetek vélek békességnek ' fri-

gyét, örökkévaló frigyem lészen vélek

és helyheztetem ket az én földembe és
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megsokasítom ket, és helyheztetem

az én szent templomomat közöttök

örökké.^ * .Jer. 31, 31-34.

27. És lészen az én lakhelyem *

köztök, és lészek nékik Istenek, és k
nékem népem. * Esd. 3, 10. 11.

28. És megtudják a pogányok, hogy

én Úr szentelem meg Izráelt, mikoron

lészen az én szent templomon köztök

mind örökké.

38. RÉSZ.

Gógról és Mágógról való Prfétzia.

És ln az Úrnak beszéde én hozzám,

mondván :

2. Embernek fija ! Fordítsd * orczádat

Góg ellen, a Mágóg földe ellen, a Mé-
sek és Tubái Fejedelme és feje ellen,

és prófétálj ellene. * Jei. 20, s,

3. ÍjS mondjad: Ezt mondja az Ür Is-

ten : Imé én te reád megyekGóg^ * Mé-
sek, és Túbál Fejedelme és feje.

* 1 Mdz. 10, 2. Zsolt. 120, 5.

4. És megrontlak téged, és vetek hor-

got * a te szádba, és kivonszlak téged

és minden te seregedet, lovakat és lova-

gokat, kik mindnyájan felöltöztek min-
denféle fegyverekben, nagy sokaságot,

kik paizsosok és kopjások, és mindnyá-
jan fegyverviselk lésznek.

* rész 29, 4. Ésa. 37, 29.

5. Persiabeliek
,

Szerecsenországbe-

liek, Libiabeliek lésznek vélek, kik

mindnyájan paizssal és sisakkal lésznek.

6. Gómer, és minden seregei: a

Togárma háza, melly észak felé lakik,

és minden seregei, sok népek te veled.

7. Készülj hozzá, és készítsd el ma-
gadat, te és minden te sokaságid, kik

te hozzád gyltek, és te légy nékik ri-
zül.

8. Sok idk múlva meglátogattatol, az

utolsó esztendben a fegyver miatt meg-
romlott földre jösz, ki sok népek közzl
gyjtetett egybe, az Izráel hegyeire,mely-

lyek szüntelen való pusztulásban vol-

tak : kik megszabadulván a pogányok
közzl, bátorságban laknak mindnyájan.

9. És reá mégy, ugy mégy * mintegy
szélvész, és lészesz mint a felleg, hogy
a földet beborítsad te és minden te

seregid, és a sok nép, melly te veled

lészen. * Dán. ll, 40. Jóel 3, 1. 2,

10. így szól az Úr Isten : És lészen

abban az idben, tanácsokat forgatsz a



854 EZÉKIEL 38. 39.

te szivedben, és gondolsz gonosz gon-

dolatot.

11. És naondasz : Felmegyek a faluk-

ból álló földre, megyek azokra kik nyu-

godalomban vágynak és * bátorságban

laknak, kik mindnyájan kerités nélkül

laknak, zárjok éskapujok nincsen nékik.
* Jer. 49, 31.

12. Hogy dúlást fosztást tehess, és

prédálhass, hogy visszatéríthessed ke-

zedet a pusztaságokra, mellyeket lakni

kezdettek vala, és a népre, ki a pogá-

nyok közzül gyjtetett egybe, ki a ba-

romtartásnak * és jószágoknak gondja-

viselésére adta vala magát, lakván a

földnek közepette. * i móz. 46, 32.

13. Séba és Dédán, és a Társisbeli

kereskedk, és minden 0 oroszláni ezt

mondják néked : Nemde azért jösz é,

hogy dúlást fosztást tégy? Nemde azért

gyjtötted é egybe a te sok népedet,

hogy kóborolj, hogy ezüstöt és aranyat

vigy, hogy barmokat és árúmarhákat

végy és nagy dúlást fosztást tégy ?

14. Annakokáért prófétálj, embernek

fija, és mond ezt Gógnak : így szól az

Úr Isten : Avagy abban az idben, mikor

az én népem azizráel bátorságban kezd

lakni, nem tudnád é meg ?

15. És eljösz a te helyedrl észak* fe-

ll, te, és sok néped te veled, lovagok

lésznek mindnyájan, nagy gylés és nagy

sereg.
^

16. És felmégy az én népem ellen az

Izráel ellen mint a felleg, hogy ellepjed

a földet : az utolsó idkben lészesz, és

hozlak téged az én földemre, hogy a

pogányok megesmérjenek engem mikor

megszenteltetem benned azoknak sze-

mek eltt, te Góg ! ^
* Dán. 11, 40. 41.

17. így szól az tír Isten: Nemde te

vagy é az a kirl szólottam a régi idk-
ben az én szolgáim által az Izráel Pró-

fétái által, a kik prófétáltak azokban

az idkben ezeltt sok esztendkkel, hogy
tégedet *reájok hoználak ?*Ésa. 54, 15-17.

18. És lészen azon a napon, a melly

napon Góg elj^ az Izráel földe ellen,

ezt mondja az Úr Isten, felmegyen az

én haragom az én búsulásomban.

19. És felháborodott voltomban, az én

haragomnak tüzében szólottam ezt : Ha
azon a napon nagy indulás nem lészen

az Izráel földén
;

20. És rettegnek az én színemtl a

tengerbeli * halak, és az égi madarak,

és a mezei vadak, és minden csúszó-

mászó állatok, mellyek mozognak a föl-

dön, és minden emberek, kik vágynak

a földnek szinén : és felfordulnak f a

hegyek, és elromolnak a magas kszik-

lák, és minden kfal a földre romol.
* Hós. 4, 3. Zsolt. 46, 3. 4.

21. És elhívom ellene minden én

hegyeimen a fegyvert, ezt mondja az

Úr Isten, és mindennek fegyvere az

attyafia * ellen lészen. * i sám. u, 20.

22. És törvénykezem vele döghalál-

lal és vérrel ; és bséges * záporest, és

kes köveit, tüzet kénköves est bocsá-

tok reá és az seregire, és a sok né-

pekre, kik vele lesznek.

* Bir. 5, 20. 2 Sám. 22, 15.

23. És felmagasztaltatom és*megszen-

teltetem, és megesmértetem sok pogá-

nyoknak szemek eltt ; és megtudják

hogy én vagyok az Úr ! ^3 móz. 10, 2. 3.

39. RÉSZ.

Góg s Mágóg romlása az Antikrisztust példázza.

És te, embernek fija, prófétálj Góg ellen

és mondjad : így szól az Úr Isten : Imé
én te reád megyek Góg, * Mések, és Tú-
bál Fejedelme és feje. * 1 móz. 10, 2.

2. És megrontalak téged, és hatod-

részt hagyok meg te benned ; és felhoz-

lak téged * észak fell, és hozlak téged

az Izráel hegyeire. * rész 38, 15.

3. És kiütöm kézivedet a te balkezed-

bl, és nyilaidat jobbkezedbl leütöm.

4. Az Izráel hegyein * esel el , te és

minden te seregid, és a népek, kik te

veled lésznek : a madarak seregének, és

minden szárnyas állatnak, és a mezei

vadaknak adtalak téged, hogy megegye-
nek. *J(5el3, 1. 2.

5. A mez szinén esel el, mert én szó-

lottam, ezt mondja az Úr Isten.

6. És bocsátok tüzet Mágógra,és azokra,

akik a szigetekben laknak bátorságban

:

és megtudják, hogy én vagyok az r.
7. És az én szent nevemet megesmér-

tetem Izráel között az én népem között,

és többé nem hagyom megfertéztetni

az én szent nevemet ; és megtudják a

pogányok, hogy én vagyok szent r az

Izráelben.

8. És imé eljött és meglett, ezt mondja
az Úr Isten : Ez a nap, a mellyrl szó-

lottam !
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9. És kimennek az Izráel városinak la-

kói , és niegg5^ujtják , s megégetik * a

fegyvereket, paizsokat és kopjákat, kéz-

iveket és nyilakat, és kézbeli botokat és

dárdákat, és bét esztendeig tésznek tü-

zet azokkal. * hós. 2, 17. Mik. 4, 3.

10. És fát nem bordának a mezorl,
sem az erdkrl nem vágnak : mert

fegyverekbl tüzelnek, és az * fosztói-

kat megfosztják , és az prédálóikat

elprédálják, ezt mondja az r Isten.

* Ésa. 54, 15—17.

11. Es lészen azon a napon, adokGóg-
nak temetÖbelyet ott, tudniillik Izráel-

ben, abban a völgyben, a mellyben jár-

nak a napkeleti tengerre ; és bédugják

orrokat, a kik azon általmennek, és ott

temetik el Gógot és minden sokasá-

gát, és nevezik Góg sokasága völgyének.

12. És eltemetik ket az Izráel háza,

bogy a földet megtisztítsák, bét bónapig.

13. Temetik ket, mondom, a földnek

minden népe : és nevezetes lészen nékik

az a nap, a mellyen megdicsíttetem,

ezt mondja az r Isten.

14. És választanak embereket, a kik

szüntelen a földet általjárják, tudniillik

temetket, kik járják a földet és temes-

sék azokat, kik a föld szinén hagyattak,

bogy megtisztítsák a földet : bét hónap
mulva^ elvégezik a testek keresését.

15. És általjárják a kik a földet néze-

lik, és ba ki ember tetemet lát, a mel-
lett jelt tészen, mig azt eltemessék a

temetk, a Góg sokasága * völgyében.
* vers 11.

16. És a városnak is neve Hámona
lészen: és megtisztítják a földet.

17. És te, embernek íija, igy szól az

Úr Isten, mondjad a madaraknak és

minden szárnyas állatnak, és minden
mezei vadaknak : Gyljetek egybe, és

jöjjetek el : gyljetek egybe minden fell

az én * áldozatomra
,
mellyet én szerzek

néktek, a nagy áldozatra az Izráel he-

gyeire, bogy egyetek bust és vért igya-

tok. * Ésa. 34, 6. Sof. ], 7. 8.

18. Az erseknek búsokat eszitek, és

a földnek Fejedelminek véreket isszátok,

kosoknak, bárányoknak, bakoknak és ök-
röknek, kik mind aBásánban bíztak meg.
19. És esztek kövérséget mind addig,

mig megelégesztek és isztok vért, mig
megrészegedtek az én áldozatomból,
mellyet készítek néktek.

20. És megelégesztek az én asztalom-

nál lovakkal és lovaggal, az ersekkel,

és minden hadakozó férjfiakkal , ezt

mondja az r Isten.

21. És megmutatom az én * dicssé-

gemet a pogányok között, és meglátják

mind azok a pogányok az én Ítéletemet,

mellyet cselekedtem, és az én kezemet,

mellyet vetettem reájok. * rész 28, 22. 23.

22. És megtudják az Izráel háza, hogy

én vagyok az r az Istenek, attól a

naptól fogva és azután.

23. Megtudják a pogányok is, hogy az

álnokságokért vitettek fogságra, az

Izráel báza
;

mivelbogy vétkeztek én

ellenem, és elrejtettem az én orczámat

tlök, és adtam ket az ellensé-

geiknek: kezekbe, és mindnyájan fegyver

miatt elbullottak. * s mz. 31, 17. is.

24. Az tisztátalanságok és vétkeik

szerint cselekedtem vélek, és elrejtet-

tem az én orczámat tlök.

25. Azért igy szól az Úr Isten : Most
térítem meg a Jákób fogságát, és meg-
kegyelmezek egész Izráel házának, és

felindulok magamban az én szent ne-

vemért.

26. Minekutánna viselik az ö gyalázat-

jokat, és minden ó' vétkeket, mellyel

vétkeztek én ellenem mikor laknának az

földökön bátorságban, és nem volna,

a ki ket megrettentené.

27. Mikor visszahozom ket a népek

közzül, és egybegyjtöm ket az ellen-

ségeiknek földökrl, és megszentelte-

tem bennek, sok pogányoknak szemeik

eltt.
^

28. És megtudják, hogy én vagyok az

ürok Istenek, mikor viszem * ket a

pogányok közzé, és egybegyjtöm ket
az földökre, és többé senkit ott nem
hagyok közzlök. * zsoit. 126, 1-3.

29. És többé el nem rejtem az én or-

czámat tlök
;
mivelhogy kiöntöttem

az én * lelkemet az Izráel házára, ezt

mondja az Úr Isten. * Jóei 2, 28. csei. 2, n.

40. RÉSZ.

Megjelenti Isten a Templomnak jövend ideiben való

megépittetését.

Huszonötödik esztendejében a mi fog-

ságunknak, annak az esztendnek kezde-

tiben, a hónak tizedik napján ; a tizen-

negyedik esztendben, minekutánna a

város * megvéteték, azon a napon ln
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az Úr keze én rajtam, és vn oda Jé-

rusdlemhe engemet. * rósz 33, 21.

2. Isteni látásokban vn engem az Iz-

ráel földére ; és letn engem egy igen

magas hegyen, mellyen vala mint egy

építtetett város dél felÖl.

3. Yn azért engem oda, és imé vala

ott egy * férjfin, kinek tekintete vala

mintegy éreznek, és lenbl csinált sinór

vala az kezében és egy mér pálcza

;

és áll vala a kapuban.
* Dán. 10, 5. 6. Jel. 1, 13—15.

4. Es szóla nékem az a férjfiu, mond-
ván: Embernek íija! lásd a te szemeid-

del, és halljad * füleiddel, és figyelme-

tes szivvel légy mindenekre, valamiket

mutatok néked; mert hozattál ide, hogy

megmutatnám néked azokat : hirdess

mindeneket, a miket látsz, az Izráel

házának. * rész 44, 5.

5. És imé kfal vala a ház kivül kö-

röskörül ; és a mér pálcza annak a

férjíiunak kezében hat singnyi vala,

mindenik sing hosszabb vala a közsing-

nél egy tenyérrel ; és méré az épületnek

szélességét egy ollyan pálczányira. és

magasságát is egy pákzányira.

6. És méne a kapuhoz, melly néz vala

napkeletre, és felméne annak grádicsain,

és megméré a kapu küszöbét, egyiket

a pálcza mérték szélességre , a másik

küszöbét is egy pálcza mérték széles-

ségre.

7. És a kamarákat egy pálczányi hosz-

szaságra, és egy pálczányi szélességre,

és a kamarák közit öt singnyire, és a

kapu küszöbét is, a kapu tornácza mel-

lett bell, egy pálczányira.

8. És mikor mérte volna a kapu bels
tornáczát egy pálczányira

:

9. Méré annak a kapunak tornáczát is

nyolcz singre , és annak küszöbét két

singre, tudniillik a kapunak bels tor-

náczát.

10. És a napkeleti kapunak mind egy-

fell s mind más fell három-három
kamarája vala, egy mértéke mind a há-

romnak : és egy mértékek a küszöbök-

nek is mind egy fell s mind más fell.

11. És méré a kapu ajtajának széles-

ségét tiz singre, és annak a kapunak
hossza^ságát tizenhárom singre.

12. És a kamarák eltt való tágassá-

got egy singnyire egy felölj azon tágas-

ságot más fell is egy singnyire: min-

denik kamara pedig hat-hat singnyi vala

egyfell, és hat-hat singnyi más fell.

13. Méré azért a kaput, a kamara
héjazatjától a másik kapunak héjazat-

jáig, huszonöt singnyi szélességre; egyik

ajtó a másikkal ellenboD vala.

14. És készite oldal küszöböket hat-

van singnyieket, és a pitvar mindenik
küszöbének, és a kapunak

,
ugyanazon

vala mértéke köröskörül.

15. És a kapunak bémenetelétl fogva

a bels kapu tornáczáig ötven singnyi

tágasság vala.

16. És szoros * ablakaik valának a

kamaráknak: és azoknak fels küszöbei-

nek is ell a kapuk körül, ekképen a

tornáczokban is ; és ezek az ablakok kö-

röskörül bell valának, és mindenik
oldal küszöbre pálmafák faragtattak

vala.
^

* 1 Kir. 6, 4.

17. És vn engemet a küls pitvarba,

és imé kamarák valának ott, és körös-

körül abban a pitvarban pádimentom
építtetett vala, a harmincz kamara vala

azon a pádimentomon.
18. És ez a pádimentom a kapuk mel-

lett, azoknak a kapuknak hosszaságok

ellenében, alsó pádimentom vala.

19. És megméré a szélességet, az alsó

kapunak küszöbétl fogva, a bels pit-

varnak küszöbéig kivül
,

melly tészen

száz singet napkeletre és északra.

20. És a kapunak is^ melly néz észak

felé, a küls pitvarban, megméré hosz-

szaságát és szélességét.

21. És annak kamarái, három egyfell,

másfell is három, és annak a kapunak
küszöbei, és tornáczát egy mértéken

valának az els kapuval : ötven singre

hosszaságok, és szélességek huszonöt

singre.

22. Ablakai pedig, és tornáczai s pál-

mafa faragás, annak a kapunak mér-

téke szerint valának, melly néz napke-

letre, és hét grádicson mennek vala fel

hozzá, és annak tornáczai a grádicsok

eltt valának.

23. És a bels pitvarnak kapuja vala

az északi és napkeleti kapu ellenében :

és mére egyik kaputól a másik kapuig

száz singet.

24. És vn engem a déli útra, holott

vala a dél felé való kapu; és megméré
annak küszöbit és annak tornáczit,

ugyanezen mértékek szerint.
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25. Ablakai és tornáczai körösköri

mint azok az ablakok : hosszaságok öt-

ven sing, és a szélességek huszonöt sing.

26. És az grádicsai hét grádicsok, és

az ö tornáczai azok elÖtt, és pálma /a-

ragásai valánalc, egyik egyfell, a má-
sik másfell az küszöbein.

27. És kapu vala a bels pitvarban

dél felé ; és mére egyik kaputól a más
kapuig a déli üt felöl, száz singet.

28. És bévtín engemet a déli kapunak

bels pitvarába, és megméré azt a déli

kaput e mértékek szerint.

29. És annak kamarái, küszöbei és

tornáczai valánalc e mértékek szerint

és ablakok valának rajta és az tor-

náczin körösköri : ötven sing vala hosz-

szaságok, és szélességek huszonöt sing.

30. Tornáczok valának körösköri,

mellyeknek hosszaságok vala huszonöt

sing, és szélességek t sing.

31. És tornáczai valának a küls pit-

var felé, és * pálma faragásai az kü-

szöbein és grádicsai nyolcz grádicsok.
* 1 Kir. 6, 29.

32. Vn továbbá engem a bels pit-

varba napkelet fell, és inegméré azt

a kaput e mértékek szerint.

33. Mind kamaráit, mind küszöbit,

mind tornáczit e mértékek szerint : és

ablakai valának annak, és az tornáczi-

nak körösköri hosszaságok vala ötven

sing és szélességek huszonöt sing.

34. És tornáczai valának a küls pit-

var ellenében, és pálma faragások an-

nak küszöbin, mind egy, mind másfell;

és grádicsai, nyolcz grádicsok.

35. Vn engem az északi kapura is, és

megméré azt is ugyanezen mértékekre.

36. Annak kamaráit, küszöbit és tor-

náczit, és ablakit körösköri; hossza-

ságok vala ötven sing, és szélességek

huszonöt sing.

37. És küszöbei a küls pitvar elle-

nében, és pálma faragások mindenik
küszöbén, mind egyfell mind pedig

másfell ; és grádicsai, nyolcz grádicsok

valának.

38. És egy kamara vala^ és annak aj-

taja a kapuk küszöbinéi ; ott * mossák
vala az egészen égáldozatokat.* i Kk. 7,38.

39. A kapunak pedig tornáczában két

asztal vala egyfell, és másfell is két

asztal vala, hogy azokon öljék meg az

egészen * égáldozatot, és bnért való

áldozatot, és vétekért való áldozatot.
* 3 Móz. rész 4-6.

40. Es oldalra kivl, a hol felmennek

az északi kapu ajtajára két asztal vala,

és a másik oldalra is, melly a kapu
tornáczában vala^ két asztal.

41. Négy asztal egyfell, és másfell
is négy asztal, a kapu mellett : és ezen

a nyolcz asztalon ölik vala az áldozatot.

42. És az égáldozatra való négy asz-

tal faragott kbl vala; másfél sing

hosszasága és másfél sing szélessége,

és magassága egy sing: ezekre teszik

vala a szerszámokat
,

mellyekkel az

égáldozatot és egyéb áldozatot szok-

tak vala megölni.

43. És béhajlott szegek valának egy

tenyérnyiek készíttetve bell köröskörül,

és az asztalokon áldozat húsa áll vala.

44. És a bels kapun kivl, valának

a Kántorok kamaráik a bels pitvar-

ban, melly vala az északi kapu oldalára,

mellyek néznek vala délre : egyik a nap-

keletikapuoldala mellett, melly északra

néz vala.

45. És szóla nékem : Ez a kamara,

melly délre néz, a Papoké, kik a ház-

hoz való szolgálatban foglalatosok.

46. A kamara pedig,'melly néz északra,

a Papoké, kik az oltárhoz való szolgá-

latban foglalatosok : Ezek a* Sádókfijai,

kik járulnak az Úrhoz, a Lévi fijai köz-

zl, hogy szolgáljanak néki. * i Kir. 2, 35.

47. És megméré a pitvart, és hossza-

sága száz sing, szélessége is száz sing,

négyszegre ; és az oltárt is, melly vala

a ház eltt.

48. És vn engem a ház tornáczába,

és a tornácznak küszöbét megméré egy-

fell is öt singre, másfell is öt sing-

re : a kapu szélessége pedig egyfell

is három sing, másfell is három sing.

49. A tornácznak hosszasága vala

húsz sing, és a szélessége tizenegy sing

és grádicsok valának, mellyeken fel-

mennek vala arra ; és oszlopok valának

a küszöbök mellett, egyik egyfell, má-
sik másfell.

41 KÉSZ.
Á templom több részeinek mértéke, s mínémsége.

És bévn engem a templomba, és a

küszöböket megméré, hat singnyiek va-

lának egyfell, és másfell is hat sing-

nyiek mint a tornácz szélessége.
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2. A kapu szélessége pedig tiz sing-

nyi vala : és a kapu oldalai egyfell öt

singnyiek, másfelöl is öt singnyiek

:

megméré hosszaságát is negyven sig-

nyire, és szélességét húsz signyire.

3. És béméne bell, és megméré a ka-

pu küszöbét két signyire, és a kaput

hat signyire, és az ajtó szélességét hét

signyire.

4. Megméré hosszaságát is * húsz sing-

nyire, és szélességét húsz singnyire, a

templom eltt ; és monda nékem : Ez a

Szentségeknek t nemzetsége

:

* 1 Kir. 6, 16. f 2 Móz. 26, 33.

5o És megméré a ház falát hat sing-

nyire, a kamara szélességét is négy

singnyire; a ház körül minden fell.

6. És e kamarák, egyik kamara a má-
sikon hármasok valdnak, harmincz

renddel, és a kamaráknak gerendái kö-

rösköri a ház falát érik vala, hogy a

falhoz ragadnának ; de a falba nem men-
nek vala.

7. Mert a /a / köröskörül felfíl a kama-
rákért megszélesittetik vala, mellyek a

házat oda fel köröskörül megkerülik vala;

annakokáért felül a háznak tágasb helye

vala^ és illyen módon az alsó kamará-
nak szélessége megnevekedik vala felííl,

a közép rend kamaráért
8. És látám a háznak magasságát kö-

köskörül : a kamarák fundamentominak
pedig teljességgel egy pálczányi, azaz^

hat * singnyi magasságok vala, * rész 40, 5.

9. A kamara falának szélessége pedig

kivül öt singnyi vala; és a kamarák
helyének üresen hagyott közi is, melly

bell vala :

10. A kamarák között pedig húsz sing-

nyi szélesség vala a ház körül, körös-

körül.^

11. És a kamara ajtaja az üresen ha-

gyott hely mellett vala, tudniillik egyik

ajtó északra, és amásikajtó délre; szé-

lességepedig az üresen hagyott helynek,

öt singnyi vala köröskörül.

12. Az épület pedig, melly vala a köz-

fal eltt napnyugot felé, hetven singnyi

hosszú vala : az épület falának széles-

sége pedig öt singnyi vala köröskörül,

és hosszasága kilenczven singnyi vala.

13. És megméré a háznak hosszát száz

singre, tudniillik a közfalat, az épületet

és annak falait száz singnyi hosszaságra:

14. A ház els részének, és a napke-

41. 42.

let fell való közfalnak szélességét is

száz singre.

15. Megméré továbbá annak az épület-

nek hosszaságát, melly vala a közfal

eltt, és melly vala az után : és a ka-

marákat mind egyfell, mind másfell,

száz singnyire a bels templomot is, és

a pitvarnak tornáczit.

16. A küszöböket és szoros ablakokat,

és a kamarákat köröskörül három felé

a küszöb ellenében, melly deszkákkal

vala megbéllelve köröskörül, és a föld-

tl fogva az ablakokig, és az ablakok is

bélleltek valának.

17. Mind az ajtónak fels részéig a

bels házig, és kivül, és az egész falat,

köröskörül bell és kivííl, mértékre vevé.

18. És a fal Kérubim és * pálmafa

/c^pekkel vala csinálva, és egy pálmafa

vala két Kérub között, és mindenik Ké-
rubnak két-két orczája vala. *i Kir, 6. 29.

19. És az emberorcza néz vala a pál-

mafára egyfell, és az oroszlán ábrázat

a másik pálmafára másfell, és az egész

házon igy vala csinálva köröskörül.

20. A földtl fogva mind az ajtó fels

részéig, Kérubimok és pálmafák va^anci/c

kifaragva, és igy a templom falán is.

21. A templom oldalküszöbe négysze-

g vala, és a legbels Szentséges hely

küszöbének is ugyanazon egy formája

vala.
^

22. Ésafaoltárnak magassága * három
sing, és hosszasága két sing vala, és az

szegeletiés hosszasága és oldalai fából

valának csinálva. És monda nékem : Ez
az asztal, a melly áll az ür eltt.

* 2 Mdz. 30, 1. 2.

23. És ketts ajtó vala a templomban
és a szentséges helyben.

24. És ketts egylaejáró ajtótábla min-

denik kapu ajtaján, két ajtótábla egyik

ajtón, és kett ismét a másikon.

25. És valának csinálva a templom aj-

tajin Kérubim és pálmafa képéig mint

a falakon * valának csinálva; és egy fa-

gerenda is vala kivííl a tornácz eltt.

26. És szoros ablakokat és pálmafák,

mind egy s mind másfell a tornácz ol-

dalain, és a ház oldalain, és a geren-

dákon. * vers 18.

42. RÉSZ.
A templom megmérése elvégeztetik.

És kivn engem a küls pitvarba az

északi uton és vn engem a kamarához,
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melly vala a közfal ellenében, és az

épület ellenében, észak felé.

2. A száz singnyi hosszaság elÖtt vala

az északi aj tó^ és ötven singnyi vala szé-

lessége.

3. Annak a husz singnek ellenében,

melly vala a belsÖ pitvarban, és annak

a pádimentomnak ellenében, melly vala

a küls pitvarban, kamarák valának a

kamarák ellenekben, három rendhm.
4. És a kamarák eltt tiz singnyi szé-

les mulatóhely vala bell, egy singnyi

út, és azoknak nyílások északra vala.

5. A fels kamarák pedig szorosabbak

valának a többinél: mert a mulatóhe-
lyek inkább megszorították vala azokat :

hogynem az alsó és középs kamará-
kat ;

6. Mivelhogy három rendben valának,

és nem valának ezeknek oszlopaik mint
a pitvaroknak, ezokáért szorosabbak va-

lának az alsóknál és a középsknél a

földtl fogva.

7. És a kfal, melly kivl vala a ka-

marák ellenekben, a küls pitvar útja

felé a kamarák ellenekben ötven singnyi

hosszú vala.

8. Mert akamarák hosszasságok, mely-
lyek a küls pitvarban valának, ötven

singnyi vala ; és imé a templom eltt
valóké száz singnyi.

9. A kamarák alatt pedig vala béjáró

út napkelet fell, mikor valaki bémenne
azokba a küls pitvarból.

10. A pitvar kfalának szélességében

napkelet fell, a közfal eltt és az épü-

let eltt a kamarák valának.

11. És azok eltt való út hasonlatos

vala akamarák útjokhoz, mellyek északra

valának^ és mind hosszaságok, mind
szélességek egyaránt vala ; és minden
kijárások azoknak módjok szerint és

ajtajaik szerint vala.

12. És a dél fell való kamarák ajtaji

mellett vala egy ajtó, annak az útnak
kezdetin: az útnak mondom, melly az

ékesen rakott kfal ellenében vala, ha
ki a napkeleti uton megyén bé azokba
13. És monda nékem: Az északi és a

déli kamarák, mellyek vágynak a köz-

fal eltt, szent kamarák, mellyekben a

Papok, kik közel járnak az Úrhoz, eszik

az igen szentséges áldozatokat, ott rak-

ják le az igen szentséges áldozatokat és

az eledeli-áldozatokat, és a bnért és
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vétekért való áldozatokat : mert szent a^^

a hely.

14. Mikor bémennek oda a Papok, ki

ne jöjjenek onnét a Szenthelyrl a kül-

s pitvarba, hanem ott * vessék le az

ruháikat, mellyekben szolgáltak ; mert
szentek : és más ruhába öltözzenek, és

úgy menjenek a helyre, a hol a nép

vagyon. * rész 44, 19.

15. Yéghezvivé azért a bels háznak
mérésit, és kivn engem a napkelet fe-

ll való kapu után, és megméré azt is

köröskörül.

16. A napkeleti oldalt méré a mér
pálczával ötszáz pálczányi hosszaságra,

a mér pálczával köröskörül.

17. Megméré az északi oldalt is, öt-

száz páltzányira, a mér páltzával kö-

röskörül.

18. A déli oldalt is ötszáz pálczányira

méré a mér pálczával.

19. Kerüle a napnyugoti oldalra is, és

méré azt is ötszáz pálczányira, a mér
pálczával.

20. Négyszegre méré azt: a kfala
vala köröskörül, hosszasága ötszáz pál-

czányi és szélessége ötszáz pálczányi^

hogy választást tenne a szent és a nem
szent között.

43. KÉSZ.
Ezékiel látja az Isten dicsségét a templomban.

És víín engem a kapura, arra a kapura,
melly néz vala a napkeleti útra.

2. Es imé az Izráellstenének dicssége

j * vala napkelet fell, és az zúgása,

mint egy nagy viznek zúgása, és a föld

világos vala az dicsségétl.
* rész 1, 24. 28.

3. És e látás, mellyet láték ollyan vala,

mint az a látás, mellyet láték * mikor
mennék a várost elveszteni : és látások,

mint az a látás, mellyet láttam vala a

Kébár folyóvize mellett ; és arczal le-

borulék. * rész 1, 4. 8, 4.

4. És az Úr dicssége béméne a házba
a kamunak útán, melly néz napkeletre.

5. És felemele engem a lélek, és bévtín

engem a bels pitvarba : és imé az Ür
dicsge * bétölté a házat. * rész 44, 4.

6. És hallám, hogy egy szól vala né-

kem a házból és ama férjíiú áll vala

mellettem.

7. És mondá nékem : Embernek fija!

Iméj, ez az én székemnek helye, és az én
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lábaim talpainak * helyek, a hol én la-

kom az Izráel fijai között örökké : és

többé meg nem f fertézteti az Izráel

háza az én szent nevemet, k és az ö

Királyaik, az paráznaságokkal, és az

Királyaiknak holttestekkel, és azoknak

magas kápolnáikkal.*i Krn. 28, 2. t jer. le, is,

8. A hol az ö alsó küszöböket az én

küszöböm mellé vetették, és az oldal-

küszöböket az én oldalküszöböm mellé :

egy fal tJa^a csak én köztem és köztök
;

és megfertéztették az én szent nevemet

az utálatosságaikkal, mellyeket cse-

lekedtek ; ezokáért elvesztem ket ha-

ragomban.

9. Most azért távoztassák el az 0

paráznaságokat, és az Királyaik holt-

testeket én tlem: és 0 köztöklakozom

mind örökké.

10. Te embernek fija hirdessed az Iz-

ráel házának ezt a házat, és piruljanak

meg az álnokságokért, és mérjék meg
ezt a templom példáját.

11. Hogyha megpirulnak mindenekrl,

a miket cselekedtek : e ház formáját,

és annak rendelésit, és kijárásit és béme-

nésit, és minden formáit, és mindenjegy-

zésit, és minden irott képeit, és minden

törvényit jelentsd meg nékik, és szemeik

eltt ird meg ; és tartsák meg annak min-

den formáját, és minden jegyzésit, és

azok szerint cselekedjenek.

12. Ez a háznak törvénye: A hegy

tetején lészen: minden határa köröskö-

rül tökéletesképen való szentséges lé-

szen ; imé ez annak a háznak törvénye.

13. Az oltárnak pedig mértéke e sing

szerint, (a sing pedig tészen egy köz

singet és egy tenyért) középben magas-
sága az oltárnak egy singnyi, és egy

singnyi szélessége : pártázatja pedig a

szélin köröskörül egy arasztnyi ; ez ma-
gassága az oltárnak.

14. Az oltárnak íöláön való fmida-

mentomától fogva az alsópártázatig két

sing, a pártázatnak szélessége egy sing :

az alsó pártázattól fogva a felsig négy

sing, mQl\j pártázatndük szélessége egy

singnyi.

15. Az oltár pedignégy singnyi lészenés

az oltár üregségébl felfelé, négy szárú

megyén fel.

16. Továbbá, az oltárnak tizenkét sing

hosszasága, és tizenkét sing szélessége :

négyszeg a négy oldalára.

17. Annak pedig pártázatja tizennégy

sing a hosszára, tizennégy a szélessé-

gére a négy szegletein, melly pártázat

mellett lészen más övedzés köröskörül

fél singnyi, és a fundamentoma néki egy

singnyiköröskörül:és az grádicsai nap-

keletre lésznek.

18. És monda nékem: Embernek fija,

azt mondja az Úr Isten: Ezek az oltár-

hoz való rendtartások, a melly napon

felépíttetik, hogy azon égáldozattal ál-

dozzanak, és vért hintsenek reá.

19. És a Lévi nemzetségbl való

Papoknak, kik a Sádók * magvából va-

lók, kik járulnak én hozzám, ezt mondja

az Úr Isten, hogy szolgáljanak nékem;

adj egy gyermekded tulkot f bíínért való

áldozatra. * rész 40, 46. t 2 Móz. 29, 36.

20. És végy annak vérébl és hintsd

meg az oltárnak négy szarvait : és az

oltárnak foisö pártázatjának négy szege-

leteit és annak szélit köröskörül, és tisz-

títsd és szenteld meg azt.

21. És vegyed a tulkot, melly a bn-
ért vitetett az áldozatra, és égesd meg a

b áznak rendelt helyén, a szent helyen

kivííl.

22. Másodnap pedig vigy áldozatúl

egy bakot épet a bnért : és tisztítsák

meg vele az oltárt, mint a tulokkal tisz-

tították.

23. Mikor elvégezed az oltár megtisz-

títását, vigy áldozatul egy gyermekded

tulkot épet, és egy kost épet a nyájból.

24. És áldozzál vélek az Úr eltt, és a

Papok hintsenek sót * reájok és vigyék

égáldozatul azokat az Úrnak.

25. Hetednapig minden nap egy-egy

bakkal áldozzanak a bnért, azonképen

áldozzanak gyermekded tulokkal és kos-

sal, épekkel a nyájból. * 3 móz. 2, is.

26. Hét napon szenteljék és tisztítsák

meg az * oltárt ; és szenteljék meg az

kezeket. * 2 móz, 29.37.

27. És mikor ezek a napok betelnek,

nyoltzadnapon és azután áldozzák a Pa-

pok ez oltáron a ti égáldozatitokat és a

ti hálaadó-áldozatitokat és kegyelmes

lészek ti hozzátok : ezt mondja az Úr

Isten.

44. RÉSZ.

A Szenthelybe merre, és kiknek engedtetik és nem en-

gedtetik abénienetel.

s vissza vn engem a küls Szent-
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helynek kapuja útára, melly néz nap-

keletre, és az bezárva vala.

2. És monda nékem az Úr : Ez a kapu

bézárva lészen, meg nem nyílik és senki

rajta bé nem megyén : mert az r az

Izráel Istene ment bé rajta, azért be-

zárva lészen. * rész 43, 1. 2.

3. A Fejedelemnek szabad Uszen^ a

Fejedelem * benne ülhet, hogy kenyeret

egyék az Úr eltt ; ennek a kapunak

tornáczaútán menjen bé, és ennek útán

menjen ki. * rész 46, 1-3.

4. És bévn engem az északi kapu

útán a ház eleibe; és látám, és imé az

Úr háza bételék az Úr * dicsségével

;

és arczal leborulék. ^ * rész 43, 2.

5. És monda nékem az Úr: Embernek
fija ! Vedd eszedbe és tekintsd meg sze-

meiddé], és halld meg füleiddel, vala-

miket én szólok te veled az Úr házának

minden rendelésirl, és minden törvé-

nyirl és légy figyelmetes szivvel a ház-

nak bémenésére, és a Szenthelynek min-

den kimenetelire.

6. És mondjad az engedetlen Izráel

házának : így szól az Úr Isten : Elegek

legyenek immár néktek a ti minden utá-

latosságitok, óh Izráel háza

!

7. Hogy idegeneket vittetek bé, kik

mind szivekben nem testekben körül-

metéletlenek voltak, hogy lennének az

én Szenthelyemen, hogy az én házamat
megfertéztetnék , mikor az áldozatra

felvittétek az én kenyeremet
;

azaz, a

kövérséget és a vért, és azok felbontot-

ták az én frigyemet minden ti utálatos-

ságitokkal egybe.

8. És meg nem tartottátok az én szent

tiszteletimnek rendelését ; hanem szer-

zetteket magatoknak, kik megtartanák

az én rendelésemet az én Szenthelyemen.

9. így szól az Úr Isten : Senki idegen

fiu, a ki szivében és testében körülme-

téletlen, bé ne menjen az én szenthe-

lyemre, minden idegen fiak közzül, kik

az izráel fijai között vágynak.

10. St még azok a Léviták is, kik

eltávoztak én tlem, mikor Izráel elté-

velyedék a kik eltévelyedtek volt az

bálványaik után ; az * álnokságokat

viseljék. * 2 Kir. 23, 9.

" 11. És lésznek az én Szenthelyemben
szolgák, rendeltetvén a ház kapui rize-
tire, és a házban való szolgálatra : k
öljék a népnek az égáldozatot és
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egyéb áldozatot^ és k elttök állja-

nak, hogy szolgáljanak nékik.

12. Mivelhogy szolgáltak nékik az

bálványaik eltt, és voltak az Izráel

házának botránkozására az álnokságra:

ezokáért felemeltem az én kezemet

reájok, ezt mondja az Úr Isten, és az

álnokságokat viselik
;

13. És közel én hozzám ne járuljanak,

hogy én elttem Papitisztet viseljenek,

és hogy minden én szentségimhez járul-

janak, mellyek igen szentek; hanem az

gyalázatjokat viseljék, és utálatossá-

gaikat, mellyeket cselekedtek.

14. És tészem ket rizkké az én há-

zam rzésére, annak minden szolgálat-

jára, és mindenre, valamit abban kell

cselekedni.

15. A Lévi nemzetségébl való Papok
legyenek a Sádók *fijai,kik az én Szent-

helyemnek rendtartását megtartották,

mikor az Izráel fijai eltévelyedtek volt

én tlem,k járuljanak én hozzám, hogy
szolgáljanak nékem, és álljanak én elt-

tem, hogy áldozzanak nékem kövérség-

gel és vérrel, ezt mondja az Úr.
* 1 Kir. 2, 35.

16. Ok járjanak bé az én Szenthelyem-

be, és k menjenek az én asztalomhoz,

hogy szolgáljanak nékem, és az én ren-

delésemet megrizzék.
17. És mikor a bels pitvar kapuin bé

akarnak menni , len * ruhába öltözze-

nek, és gyapjú ruha ne legyen rajtok,

mikor szolgálnak a bels pitvar kapui-

ban és azon bell. * 3 móz. le, 4.

18. Lensüveg legyen az fejeken, és

len alsóimeg legyen az derekokon, ne

övedzék bé magokat a veríték helyén.

19. Mikor pedig kimennek a küls pit-

varba, a küls pitvarba a néphez, ves-

sék le az ruháikat a mellyekben szol-

gáltak, és tegyék bé azokat a Szenthely-

nek * kamaráiban, és öltözzenek más
ruhákba, és meg ne szenteljék a népet

az ruháikkal. * rész 42, a.

20. És fejeket meg ne * nyirjék, se

hajat ne neveljenek ; hanem fejek haját

köröskörül ollóval megegyengessék.
* 3 Móz. 21, 5.

21. És senki a Papok közzül bort * ne

igyék, mikor a bels pitvarba b ómen-
nek. *3Móz. 10, 9.

22. És özvegyet, Nd^g^^ férjétl * meg-
vetettet feleségül magoknak ne végye-
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nek ; hanem szüzeket az Izrálel háza

magvából, vagy olly özvegyet végyenek,

ki Paptól maradott meg. * 3 móz. 21, 13. 14.

23. És az én népemet tanítsák meg-

választani a szentet a nem szenttl, és

a tisztátalant a tisztától tanítsák meg-

választani.

24. És a perben k álljanak el ítélni,

az én ítéletem szerint ítéljék meg azt

;

és az én törvényímet és végezésímet

megtartsák minden én Innepimben, és

az én Szombatimat megszenteljék.

25. A megholt emberhez pedig bé*ne
menjen a Pap, hogy magát megfertéz-

tesse ; hanem attyán és annyán, és fián

és leányán
,

attyafián és húgán, kinek

még férje nem volt, magát megfertéz-

tetheti. *3 Móz. 21,3.

26. Mikor pedig megtisztulád ; szám-

láljanak néki hét napot.

27. És a melly napon bémegyen a

Szenthelyre a bels pitvarba, hogy szol-

gáljon a Szenthelyen
;
vigyen áldozatot

fel az bnéért, ezt mondja azr Isten.

28. És lészen a Paj^ság nékik öröksé-

gül ; én vagyok az * örökségek , és

jószágot ne adjatok bírni nékik Pzráe-

len ; én vagyok az jószágok.
* vers 29. 4 Móz. 18, 20.

29. És az élések lészen az eledelí-

áldozat, és a bnért és vétekért való

áldozat, és valami Istennek * szentelte-

tik Izraelben, az övék lészen. * 4 móz. is, 14.

30. És minden ellér gyümölcsnek

zsengéi * mindenbl ; és mindennek va-

lami ti tletek áldozatra vitetik, a Pa-

poké lészen ; és az uj gabonából sütött

kenyereknek els zsengéit adjátok a

Papnak, hogy áldást vessen a te házadra.
* 2 Mz. 22, 29. 30. 4 Móz. 18, 12.

31. Semmi döggel * holtat, és elszag-

gattat, vagy madarat vagy egyébféle

állatot a Papok ne egyenek. * 3 móz, 22,8.

45. RÉSZ.

új örök föld : kiké : Áldozatok rendelése.

Mikor pedig a földet nyíllal kezditek

elosztani örökségül,yálasszatok kí*aján-

déki áldozatul az Úrnak, melly legyen

szent a földbl: hosszasága legyen hu-

szonöt ezer sing, és szélessége tízezer

;

szent lészen minden határban körös-

körül. * rész 48, 8. 9.

2. Ebbl legyen a Szenthelyért ötszáz

singnyi négyszeg tágasság^ melly öt- '

száz singet tészen mindenfelé és ötven

singnyi pusztája legyen köröskörül.

3. Ebbl azért a mérésbl, mérj hosz-

szaságra huszonöt ezért, és szélességre

tízezer singnyi helyet, és abban lészen a

Szenthely és a Szenteknek Szenté.

4. És a szent rész a földbl a Papoké
lészen, a Szenthelyen a kik szolgálnak,

a kik szolgálni mennek az Úr eleibe
;

hogy legyen nékik helyek, mellyen há-
zakat éjpitsenek, és szent hely a Szent-

helyért.

5. És kiviíl szakasszatok huszonötezer

singnyiföldet hosszában és tizezert szél-

tében, és az a Lévitáké lészen a házhoz
való szolgáké, hogy bírják azt, és épit-

senek rajta magoknak húsz kamarákat.

6. A városnak is adjatok örökséget,

mellynek szélessége legyen ötezer sing,

és hosszasága huszonöt ezer a kiválasz-

tatott Szenthelynek földe ellenében,

melly az egész Izráel házáé lészen.

7. A Fejedelemé pedig mindkét fell

lészen a kiválasztott szent 7^ész mellett,

és a város számára kimért örökség mel-

lett, a kiválasztott Szenthely, és a város

számára való örökség eltt, a napnyu-
goti szegelettl fogva mind napnyugo-
tíg, és a napkeleti szegelettl fogva

napkeletig, és hosszasága lészen minde-
nik rész szerint, a napnyugoti határtól

fogva a napkeleti határig.

8. Azon a földön lészen néki öröksége

Izráelben, és többé ne sanyargassák az

én Fejedelmim az én népemet, hanem
a töhb földet adják az Izráel házának,

az nemzetségek szerint.

9. Ezt mondja az Úr Isten : Legyen

elég már néktek, az Izráel Fejedelmei

!

A törvénytelenséget és ragadozást tá-

voztassátok el , íteletet és igazságot

cselekedjetek, vessétek el a ti sacczol-

tatástokat az én népemtL ezt mondja
az r isten.

10. igaz mértéktek legyen és * igaz

Efa és igaz Báth. * 3 móz. 19, 35. 36.

11. Az Efa és a Báth egy mértékek
legyenek, hogy a Hómernek tized része

férjen belé a Báthba, és a Hómernek
tízedrésze az Efába, a Hómerhez kell

mind a kettt igazítani.

12. A Siklusban * húsz fillér legyen:

továbbá husz Síklus, huszonöt Siklus és

tizenöt Síklus legyen ez néktek a Gira.

* 2 Mdz. 30, 13.
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13. A szabadakaratból felemelt áldo-

zat, mellyet felvisztek , ez legyen : Az
Efának hatodrészét egy Hómer búzából,

és egy Hómer árpából hatodrészét vi-

gyétek fel az Efának.

14. Az olajból való rendelt áldozat

pedig (a Báth pedig olaj mérték) aBáth-

nak tizedrészét adjátok egy Kórusból

:

tíz Báth * egy Hómer : mert tiz Báth

tészen egy Hómért. *versii.

15. És kétszáz juhból egy bárányt az

Izráel kövér Juhaihól , az eledeliáldo-

zatra, és az égó'áldozatra és a háláadó-

áldozatokra,^ és ö megtisztulásokra, ezt

mondja az r Isten.

16. A földnek minden népe köteles le-

gyen erre az áldozatra, a Fejedelemért

Izráelben.

17. A Fejedelem tiszte pedig lészen,

hogy adjon egészen égáldozatokat, és

eledeli-áldozatokat, és itali- áldozatokat

az Innepeken, az újholdak els napján,

és a Szombatokon , az Izráel házának

minden fÖ*Innepin; ó' tégyen áldozatot

a bnért, és eledeli-áldozatot és égál-
dozatot, és háláadó-áldozatokat, hogy az

Izráel házát megtisztítsa. * 3 móz. 23, 2-42.

18. Ezt mondja az Úr Isten : Az els
Aoban, els napján a hónak, végy egy

gyermekded tulkot épet és tisztítsd meg
a Szenthelyet.

19. És vegyen a Pap a bnért tett ál-

dozatnak vérébl, és hintse a háznak

oldalküszöbére, és az oltár széle négy

szegeletire , és a bels pitvar kapuja

oldalküszöbére.

20. így cselekedjél a hónak hetedik

napján is mindenért, valaki tudatlan-

ságból vétkezik és megcsalatkozik, hogy

megtisztítsátok az Isten házát.

21. Az els /loban, a hónak * tizenne-

gyedik napján lészen néktek Húsvéttok,

az innep hét napig tartson^ kovásztalan

kenyeret egyetek. * 2 móz. 12, 3—20.

22. És a Fejedelem azon a napon ál-

dozzék magáért és az egész föld né-

péért tulokkal, bnért való áldozatra.

23. És az Injiepnek hét napjain tégyen

égáldozatot * az Úrnak hét tulokkal és

hét kossal, épekkel minden napon, hét

napon, és bnért való áldozatra e^?/ bak-

kal minden napon. * 3 móz. 23, 8.

24. És eledeli-áldozattal minden tulok

mellé egy Efával és egy Efával áldozzék

minden kos mellé, és egy Hin olajjal

minden Efa mellé.

25. Hetedik Aoban, * a hónak tizen-

ötödik napján az Innepen hasonlóképen

cselekedjenek hét napon^ mind a bnért
való, mind az égáldozatban, az eledeliál-

dozatban ; és az olajjal való áldozatban
* 3 Móz. 23, 34—36. 4. Móz. 20, 12- 34.

46. RÉSZ.

Fejedelem áldozatai ; áldozatok konyhái.

Ezt mondja az Úr Isten : a bels pitvar

kapuja, melly néz napkeletre, betéve le-

gyen a dologtév hat napokon : Szombat-
napon pedig nyittassék meg, és az újhold

napján is nyittassék meg.

2. És a Fejedelem annak a * kapunak
tornácza után menjen bé onnét kivLés
álljon annak a kapunak oldalkszöbe

mellett, és áldozzák meg a Papok az

égáldozatját, és háláadó-áldozatit :

pedig meghajtván magát, imádkozzék

annak a kapunak küszöbénél, és menjen

ki; az a kapu pedig bé ne tétessék est-

véig. * rész 44, 2. 3.

3. És magát meghajtván imádkozzék

a föld népe annak a kapunak ajtajánál

Szombatnapokon, és az újholdnak nap-

jain, az ür eltt.

4. Az égáldozat pedig, mellyet a Fe-

jedelem felvigyen az Úrnak, ez legyen:

Szombatnapon hat ép bárányt és egy ép

kost.^

5. És eledeli-áldozatra egy Efát a kos

mellé; és a bárányok mellé is eledeli-

áldozatra az keze ajándékát és az Efa

mellé egy Hin olaj.

6. Az újholdnak napján pedig egy ép

gyermekded tulok és hat bárány, és egy

kos : ezek is mind épek legyenek.

7. És a tulok mellé egy Efát tégyen, és

e^í/Efát a kos melléis eledeli-áldozatra:

a bárányok mellé pedig a mi kezétl
lehet, és az Efa mellé egy Hin olajt.

8. És mikor bémegyen a Fejedelem,

a tornácz kapuján menjen bé és azon

uton menjen ki.

O.^Mikor pedig a föld népe bémegyen
az Úr eleibe az Innepeken, a ki az éj-

szaki kapun megyén bé, hogy meghajt-

ván magát imádkozzék, a déli kapun
menjen ki : a ki pedig a déli kapun
megyén bé, az éjszaki kapun menjen ki,

ne térjen arra a kapu útára, a mellyen
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bement, hanem annak ellenében valón

menjen ki.

10. A Fejedelem pedig, mikor bemen-
nek, köztök menjen bé, és mikor ki-

mennek, eg'yütt menjen ki vélek.

11. Es az Innepeken és a jeles napo-

kon az eledeli-áldozat ez lészen : Minden
tulok mellé egy Eh, és minden kos mellé

egy Efa, és a bárányok mellé az keze

ajándéka, és az Efa mellé egy Hin olaj.

12. Továbbá mikor a Fejedelem sza-

badakaratból tészen égáldozatot, vagy

háláadó- áldozatokat szabadakaratból az

Úrnak : nyissa meg magának azt a ka-

put, * melly napkeletre néz, és tegye

az ö égáldozatját és háláadó-áldozatit,

mint t Szombatnapon szokott tenni, és

azután, mikor kimegyen, a kaput tegye

bé kimenése után : * rész 44, 1-3. t vers 2. 3.

13. És egy esztends ép báránnyal ál-

dozzál égáldozatra, minden napon az

Úrnak minden reggel áldozzál azzal.

14. l5s eledeli-áldozatot áldozzál min-

den reggel, melly legyen az Efának

hatodrésze, és egy Hin olajnak harmad-
része^ melly legyen a zsemlyeliszt elegyí-

tésére, melly örök rendelés szerint való

eledeli-áldozat lészen szüntelenül az Úr-

nak.

15. Áldozzanak azért báránnyal és ele-

deli-áldozzattal és olajjal minden reggel

szüntelen égáldozattal.

16. Ezt mondja az Úristen : Ha a Fe-

jedelem ajándékon ád valamit az ö fijai

közzül valamellynek az örökségébl:

az, az íijáé legyen, és annak urasága

örökségül övék lészen.

1 7. De hogyha szolgái közzül valamely-

nek ajándékot ád az örökségébl : csak

a szabadság * esztendejéig lészen övé,

és térjen vissza a Fejedelemre az örök-

ség, de annak öröksége azoké az íijaié

lészen. * 3 móz. 25, 10—13.

18. És a Fejedelem el ne vegye a nép-

nek örökségét, hogy kivesse ket az

jószágokból, hanem az saját jószágá-

ból hagyjon Örökséget az fijainak, hogy
az én népem közzül senki ne kénszerit-

tessék ellQujdosni az jószágától.

10. Es bévn engem azon a bémené-
sen, melly vala anap/be?eí^kapu mellett

oldalaslag, a Papokhoz, a szent kama-
rákba, mellyek északra néznek vala; és

imé vala ott egy hely oldalaslag nap-

nyugotra.

20. És monda nékem : Ez a hely, ho-

lott a Papok fzzék a vétekért és a bn-
ért való áldozatokat, és a hol fzzék az

eledeli-áldozatot, hogy ne keljen kivin-

niek a küls pitvarba a népnek meg-
szentelésére.

21. És kivtín engem a küls pitvarba,

és elhordoza engem annak a pitvarnak

négy szegeletin, és imé annak a pitvar-

nak minden szegeletiben egy pitvar vala.

22. A pitvarnak négy szegeletin valá-

nak pitvarok egymást érvén, negyven

singnyi hosszak , és harmincz singnyi

szélesek
; egy mértéke vala azoknak a

négy szegeletben való p?íi?aroknak.

23. És fal vala azok körül , mind a

négy körül, és a falak alatt konyhák
valának csinálva köröskörül.

24. És monda nékem : Ez a fz ház,'

holott fzzék a háznak * szolgái a nép-

nek áldozatját. * vers 20.

47. RÉSZ.

Lát a templomból kifolyó vizeket : Az Izráel földe el-

osztatását végezi el.

És visszatérite engem a ház ajtajához,

és imé viz * forr vala ki a ház küszöbe

alól napkelet felé
;
mivelhogy a ház nap-

kelet felé vala ; és a viz íbly vala a ház

jobbfell való oldala alól, az oltárnak

dél fell való része felé. * Jóei 3, is.

2. És kivn engem az északi kapu

útán, és visszavíín engem a küls kapun

kivül való úton arra az útra, melly nap-

keletre néz ; és imé a viz jobbfell való

oldalából forr vala ki.

3. Mikor kimenne az a * férjíiú napke-

let felé, mér sinór vala az kezében,

és ezer singet mére, és általvn engem
a vizén, a viz pedig bokáig ér vala.

4. És mére ismét ezer singet^ és által-

vn engem a vizén, a viz pedig térdig

ér vala; mére ismét ezer singet, és ál-

talvn engem a vizén
,
melly ér vala

veséig. * rész 40, 3.

5. Es mére ismét ezer singet^ és lön olly

mély folyás, hogy által nem mehetnék

rajta, mivelhogy a viz felemelkedett

vala, úgyhogy a vizet úszni kellene, es a

mély folyás meg nem láboltathatik vala.

6. És monda nékem : Látád é ember-

nek íija ? És kivn engem, és * vissza-
|

vfín engem a viz partjára. * vers 3. 4.

7. És mikor visszatértem volna, imé a

vízpartján igen sok fák valának, mind-

kétfell :
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8. És monda nékem : Ez a viz az els
Galileára megyén ki, és a lapáczra me-
gyén alá, és a tengerbe mégyen bé, a

tengerbe szakad; és meggyógyulnak* a

vizek. * Jel. 22, 2.

9. És lészen, hogy minden él lélek, a

melly mozog, valahová e folyások men-
nek, él, és halaknak nagy bségek lé-

szen
;
mivelhogy ezek a vizek mentek

oda, és megjavulnak, és él minden, va-

lahová e folyóvíz mégyen.
10. És lészen, hogy a halászok e mel-

lett állanak
,
Engéditl fogva mind

En-Egláimig teritik ki hálójokat : min-
dennem halak nagy bséggel lésznek

benne, mint a nagy tenger halai.

11. Az sáros helyei és tavai meg nem
javulnak, sósán hagyattatnak.

12. És a folyóvíz mellett és annak
partján mindkétfell, minden enni* való

gyümölcsfák nevekednek fel, az leve-

leik el nem hullnak, és el nem fogynak

az gyümölcseik, minden hóban uj-uj

gyümölcsöt teremnek, mert az vizek

a Szenthelybl f foly ki, és az gyü-
mölcseik eledelre, és leveleik orvosságra

valók. * Jel. 22, 2. f vers 1.

13. És monda az r Isten: Ez a ha-

tár, a melly szerint örökségül osszátok

el a földet az Izráel tizenkét nemzetsé-

ginek : Józsefé két * rész lészen.

* 1 Mdz. 48, 5. 6.

14. És örökségül vegyétek azt, ugy
egyitek, mint a másitok, a melly föld
fell felemeltem * az én kezemet, hogy
a ti atyáitoknak adom, és néktek örök-

ségül esik ez a föld. * rész 20, 2. e. 2móz. 3, s.

15. E pedig a föld határa * északra, a

nagy tengertl mikor mennek a Hetlon
útán Sédádra. * 4 móz. 34, 7. s.

16. Hámát, * Beróta, Sibráim, melly

Damaskus határa, és Hámát határa kö-

zött vagyon , Háser-Hattikon
,

melly
Havrán határában vagyon. * 2 sám. s, 8.

17. És legyen e határ a tengertl
fogva ; Hásár-Enon a Damaskus határa
és északra hajlóbb határ a * Hámát ha-
tára ; és ez az északi határ.

*4 Mdz. 13, 22. Bir. 3,3.

18. És a napkeleti részt Havrán és Da-
maskus között, és Gileád között, és az

Izráel földe közepitl, Jordántól, a nap-
keleti tenger határától mérjétek ; ez a

napkeleti határ.

19. A déli részt pedig dél felé Támár-

tól fogva a háborgásnak vizéig Kádes-
ben, a pataktól fogva a nagy tengerig

;

és az a dél felé való déli határ.

20. A napnyugoti határ pedig a nagy
tenger legyen, ettl a határtó] addig a

helyig, melly Hámát úta ellenében va-

gyon ; ez a napnyugoti határ.

21. Osszátok el azért azt a földet ma-
gatoknak az Izráel nemzetségei között.

22. És osszátok el azt örökségül itt

magatoknak és a jövevényeknek, kik la-

koznak ti köztetek , kik magzatokat
nemzettek ti köztetek, és ugy tartsátok

ket, mint lakosokat az Izráel fijai kö-

zött : együtt lészen örökségek ti veletek

az Izráel nemzetségei között.

23. És ez legyen, hogy a melly nem-
zetségben lészen a jövevény, ott adjátok

ki az örökségét , ezt mondja az Úr
Isten

!

48. EÉSZ.

A XII. nemzetségnek kiosztott része.

íls ezek a nemzetségeknek neveik : Az
északi határtól fogva Hetlon úta határa

felé mikor mennek Hámátra, * Hasár-
Enánra

,
melly határos Damaskussal

észak felé, Hámát határa felé (mert ezek

határai néki napkeletrl és napnyugot-
ról) a Dán nemzetségéé egy rész.

* rész 47, 17,

2. És a Dán határa mellett, a napke-
leti határtól fogva a napnyugoti határig,

Aser része egy.

3. Es azAser határa mellett, a napkeleti

határtól fogva a napnyugoti határig,

Nafthali része egy.

4. A Nafthali határa mellett, a nap-
keleti határtól fogva a napnyugoti ha-
tárig,^ Manas se része egy.

5. És a Manasse határa mellett , a

napkeleti határtól fogva a napnyugoti
határig, Efraim 7'észe egy.

6. És az Efraim határa mellett, a

napkeleti határtól fogva a napnyugoti
határig Eúben része egy.

7. És a Kúben határa mellett, a nap-

keleti határtól fogva a napnyugoti ha-

tárig, Júda része egy.

8. És a Júda határa mellett, a nap-

keleti határtól fogva a napnyugoti

határig legyen a kiszakasztatott rész,

melly et külön * válasszatok, mellynek

szélessége huszonöt ezer mér pálczd-

ayi hosszasága pedig mint egyik-
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egyik rész, a napkeleti határtól fogva

a napnyugoti határig ; és a Szenthely

közep^ette légyen. * rész 45, i.

9. Es e kiválasztott rész, mellyet az

Úrnak választotok ki, huszonöt ezer

pálczdnyi hosszú, és tízezernyi széles

legyen.

10. És ezekélészen ez a kiválasztatott

szent rész, tudniillik a Papoké, északra

huszonöt ezer pdlczányi hosszaság ^ és

napnyugotra tízezernyi szélesség és

napkeleti tízezernyi szélesség és délre

huszonötezernyi hosszaság : és köze-

pette az Úrnak Szenthelye légyen.

11. A Papoké legyen ez a rész, kik

megszenteltettek a Sádók * íijai közzül,

a kik megtartották az én rendelésemet,

kik nem tévelygettek, mikor az Izráel

íijai eltévelyedtek volna, miképen elté-

velyedtek volt a Léviták. * rész 40, 46.

12. És övék lészen a kiszakasztott rész

a földnek kiválasztott részébl, felette

igen szentséges a Léviták határok mel-

lett.

13. A Lévitáknak pedig részek a Pa-

pok határok mellett, hosszasága hu-

szonöt ezer és szélessége tízezer : az

egész hosszaság huszonöt ezer, és szé-

lessége tízezer.

14. És semmit abból el ne * adjanak,

se el ne cseréljék, se a földnek zsengé-

jét el ne idegenítsék : mert az Úrnak
szenteltetett. * 3 móz. 25, 23. 1 Kir. 21, 2. 3.

15.Továbbá, az ötezer _pá?c2án?/i,melly

a szélességben megmarad a huszonöt

ezerbl, melly hely nem szent, a városé

legyen lakásra, és város alatt való tá-

gasságra, és abban középaránt legyen a

város.^

16. És ezek annak *mérései : Az északi

határ négyezer ötszáz pdlczányi és a

déli határ négyezer ötszáz, a napkeleti

határ is négyezer ötszáz, és a napnyu-

goti határ is négyezer ötszáz legyen.

* Jel. 21, 16.

17. A város alatt való tágasság észak

felé kétszáz ötven jpálczányi legyen, és

délre is kétszáz ötven
,

napkeletre is

kétszáz ötven, napnyugotra is kétszáz

ötven.

18. A mi pedig megmarad a hossza-

ságban a kiválasztott szent rész ellené-

ben tízezer pálczányi napkeletre , és

tízezer napnyugotra, a kiválasztott szent

rész ellenében legyen ; annak pedig

haszna azok táplálásokra legyen, kik a

városnak szolgálnak.

19. És az Izráelnek minden nemzet-
ségibl legyenek a szolgák, kik szol-

gáljanak a vdrosn^'k.

20. Az egész huszonöt ezer pdlczányi
részt, melly huszonöt ezer pdlczányira

négyszegre lészen, adjátok szent ajándé-

kul a városhoz tartozó résszel egybe.

21. A mi pedig ettl megmarad a Fe-
jedelemé lészen, mindkétfell a kivá-

lasztott * szent rész mellett, és a város-

hoz való jószág mellett a huszonötezer

pálczányi kiválasztott rész ellenében a

napkeleti határig, e részeknek ellenek-

ben, a Fejedelemé legyen : és kiválasz-

tott szent rész lészen az, es a háznak
Szenthelye az közepette. * rész 45, 1,

22. És a Léviták jószágától, és a vá-

ros jószágától fogva a között, melly a

Fejedelemé lészen, a Júda határa és

Benjámin határa között, a Fejedelemé
legyen.

23. Továbbá a mi néz a több nemzet-
ségekre, a napkeleti határtól a napnyu-
goti határig, Benjámin része egy.

24. És a Benjámin határa mellett, a

napkeleti határtól, a napnyugoti határig,

Simeon része egy.

25. És a Simeon határa mellett, a

napkeleti határtól a napnyugoti határig,

Issakhár része egy.

26. És az Issakhár határa mellett a

napkeleti határtól a napnyugoti határig,

Zebulon része egy.

27. És a Zebulon határa mellett, a

napkeleti határtól a napnyugoti határig,

Gád része egy.

28. És a Gád határa mellett a déli ha-

tára dél felé, lészen a határ Támártól

fogva a versengésnek vizéig Kádesben,

a patakig, melly a nagy tengerbe /o^?/.

29. Ez a föld, mellyet az Izráel nem-
zetsége közt örökségül elosszatok, és

ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr
Isten

!^

30. És ezek lésznek a város kijárásai:

Az észak fell való oldalától fogva

négyezer ötszáz pálczányi mérték.

31. És a város kapui az Izráel nem-

zetséginek nevei szerint neveztessenek:

három kapu észak fell : Eúben kapuja

egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja

egy.
,

32. Es a napkelet fell való oldala a
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városnak^ négyezer ötszáz pdlczányi, és

három kapu : József kapuja egy, Ben-
jámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33. Dél felé való oldala is négyezer

ötszáz pdlczányi mérték, és a három-
kapu : Simeon kapuja egy, Issakhár ka-

puja egy, Zebulon kapuja egy.

34. Napnyugot fell való oldala is

négyezer ötszáz pdlczányi^ és kapujok

három ; Gád kapuja egy, Áser kapuja

egy, Nafthali kapuja egy.

35. Körösköri tizennyolczezerjjá^czá-

nyí legyen a vdros^ és a város neve attól

a naptól fogva lészen : Az * Úr lakozik

ott !
* Zsolt. 46, 5.

DÁNIEL PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. KESZ.
Dániel mikor, niint, hol neveltetik tanittatik.

Joákimnak * a Júda Királya birodal-

mának harmadik esztendejében, jöve

Nabukodonozor a Babilóniai Király Jé-

rusálemre, és megszállá azt.

* 2 Kir. 24,2. Jer. 'J2, 18. 19.

2. És adá az Úr az 5' kezébe Joákimot

a Júda Királyát, és az Isten háza edé-

nyinek valami részét ; és vivé azokat

Sineár földére az Istenének házába

:

és az edényeket bévivé az Ö Istenének

kincses házába.

3. És a Király parancsok Aspenáz-

nak a komornyikok Fejedelmének, hogy
az ízráel íijai közzl vinne Babilóniába^

és a Királyi nembl és a Fejedelmek

ftjai közzül.

4. Olly gyermekeket, kikben semmi
makula ne lenne, hanem kik szépek

volnának tekintetre és tudósok minden
bölcseségben és érti a tudományok-
nak, és ékesen kimondói az értelmek-

nek és a kikben er lenne, hogy állhat-

nának a Király palotájában, és a kiket ta-

nítana Írásra, és a Káldeusok nyelvekre.

5. És rendele nékik a Király minden-
napi élést az királyi étele részébl^

és az boritalából ; és hogy ket tartsa

három esztendeig, és azután álljanak a

Király eltt.

6. Továbbá valának ezek között a Júda
fijai közzül: Dániel, Anániás, Misáéi és

Azáriás,

7. Kiknek a komornyikok Fejedelme

neveket ada : mert Dánielt * Baltazár-

nak : és Anániást Sidráknak, és Misáéit

Misáknak, Azáriást Abednegónak ne-

veze. rész 4, 5.

8. És Dániel eltökélé az szivében,

hogy magát meg ne fertéztetné a Király

étele részével és az boritalával, és

kéré a komornyikok Fejedelmét, hogy
magát meg ne fertéztetné.

9. Továbbá tette vala Isten Dánielt

kedvessé a komornyikok Fejedelme eltt,

hogy hozzá kegyelemmel és irgalmas-

sággaHenne.
10. És monda a komornyikok Feje-

delme Dánielnek : Félem az én uramat
a Királyt, a ki az ételt és az italt ren-

delte néktek, ki hogyha látándja a ti

orczátokat, hogy hitványabb a gyerme-
kekénél, a kik most hasonlók ti hozzá-

tok ; halálos szentencziát hoznátok az

én fejemre a Királytól.

11. És monda Dániel Malasárnak, a

kire a komornyikok Fejedelme bizta vala

Dánielt, Anániást, Misáéit és Azáriást.

12. Kisértsd meg kérlek a te szolgái-

dat tiz napig, és adjanak nékünk borsó

eleséget, hogy azt együk, és vizet, mely-

lyet igyunk.

13. Es láttassanak meg te eltted a

miábrázataink, és a gyermekeknek ábrá-

zatjok, kikélnek a Király étele részével;

és a mint néked tetszik, úgy cselekedjél

a te szolgáiddal.

14. És engede nékiek ebben a dolog-

ban, és megkísérté ket tiz napon.

15. És tiz nap múlva, láttaték az

ábrázatjok szebbnek, és testekben kövé-

rebbeknek minden gyermekeknél, a kik

élnek vala a Király étele részével.

16. És ezokáért Malasár az ételek

részét elveszi vala, és az italokra ren-

delt bort, és ád vala nékik borsó elesé-

get.
,

17. És annak a négy * gyermeknek
ada az Isten tudományt és értelmet

minden Írásban és bölcseségben : Dá-
nielnek pedig, hogy értjelenne minden
látásnak és álmoknak. * vers e. ?.

18. Továbbá a napok elmúlván, mely-
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lyékben * hagyta vala a Király, hogy
eleibe vinnék ket ; eleibe vivé ket a

komornyikok Fejedelme Nabukodono-
ZOruak. * vers 5.

19. És szóla vélek a Király, de nem
találtaték mindközzülök is ollyan,mint
Dániel, Anániás, Misáéi, és Azáriás, és

udvarlanak vala a Király eltt.

20. És minden bölcs és értelmes be-
szédben, mellyrl tlök a Király tuda-
kozék, tálálá ket tizképen feljebb min-
den természet és égi dolgokban tudó-
soknál, kik az egész országában va-
lának.

21. És ln Dániel ahban az udvari
szolgalatban Czirus Király * els esz-

tendejéig. * rész 5, 1. 30. 31. Esd. 1, 1-5.

2. KÉSZ.

Nabiikodonozor álmot lát.

Továbbá a Nabukodonozor birodalmá-

nak második esztendejében, láta Nabu-
kodonozor álmokat, és megretten az

lelke, és az álom elmulék tle.

2. És hagyá a Király, hogy hívnának

természettudó bölcseket, égforgás tudó-

kat, varázslókat, és Káldeusokat, hogy
a Királynak megjelentenék az álmait;

és bémenének, és állának aKirály eleibe.

3. És monda a Király nékik : Almot
láttam, és megretten az én lelkem, hogy
meg nem emlékezhetem az álomról.

4. És mondának aKáldeusok a Király-

nak siriai nyelven : Király, mind örökké

élj ! mond meg az álmot a te szolgáid-

nak, és magyarázatját megjelentjük.

5. Teleié a Király és monda a Káldeu-

soknak : Az a dolog fejembl kiesett,

de ha meg nem mondjátok nékem az

álmot és annak magyarázatját : koncz-

ról konczra hányattattok, és a ti házai-

tok pervátaszékké lésznek

;

6. Ha pedig az álmot és annak értelmét

megmondjátok : ajándékokat, * jutalmat

és tisztességet nagyot vésztek én t-
lem ; ezokáért az álmot és annak magya-
rázatját mondjátok meg nékem. * vers 48.

7. Felelének másodszor, és mondának:
A Király mondja meg az álmot az

szolgáinak : és magyarázatját meg-
mondjuk !

8. Felele a Király és monda: Bizony-

nyal tudom én, hogy csak idt halasz-

tótok, mivelhogy látjátok, hogy elmém-
bl kiment a dolog

;

9. De ha az álmot meg nem jelentitek

nékem, egy szentenczia vagyon felle-

tek
;
mivelhogy hamis és tétovázó be-

széddel akartok engemet tartani, mig
id múljék. Ezokáért az álmot mondjá-
tok meg nékem hadd tudjam, hogy ma-
gyarázatját is megmondhatjátok nékem.
10. Felelének a Káldeusok a Király

eltt, és mondának : Nincsen ember e

földön, ki a Király dolgát megjelent-
hesse ; ezokáért senki, sem Király, sem
Fejedelem, sem Ftiszttartó nem kivánt

valamelly bölcstl, égíorgáshoz tudótól,

és Káldeustól illyen dolgot
;

11. Mert a dolog, mellyrl a Király

tudakozik, igen nehéz, és nincs, a ki azt

megmondhassa a Király eltt ; hanem
az Istenek, kiknek lakások nincs az em-
berekkel.

12. Ezokáért a Király haragjában és

nagy búsulásában meghagyá,hogy meg-
öletnének a Babilóniai minden bölcsek.

13. És a parancsolat kiméne, és a böl-

cseket ölik vala; és keresik vala Dánielt

is és az társait, hogy megölettetnének.

14. Akkor Dániel tanácskozók a dolog

fell Ariókkal, a Király vitézinek Ka-
pitányokkal, a ki kiment vala ölni a

Babilóniai bölcseket.

15. És monda Arióknak a Király Tiszt-

tartójának : Mi okért siet a Király ezzel

a parancsolattal ? Akkor a dolgot meg-
jelenté Ariók Dánielnek.

16. És Dániel béméne, és kéré a Ki-

rályt, hogy adna idt néki és a magya-
rázatot megvinné a Királynak.

17. Akkor Dániel házához méne, és

Anániásnak, Misáelnek, és Azáriásnak

az társainak e dolgot megjelenté.

18. És hogy a mennynek Istenének

irgalmasságit * kérnék errl a titkos

dologról, hogy el ne vesznének Dániel

és az társai, a Babilóniai több böl-

csekkel együtt.

19. Akkor Dánielnek éjjeli látásban az

a titok megjelenteték ; és ezokáért Dá-
niel áldá a mennyei Istent. * Jak. i, 5. e.

20. Felele Dániel, és monda: Áldott le-

gyen az Istennek neve örökkön örökké;

mert Övé a bölcseség * és az er. * vers ii.

21. És a ki megváltoztatja az id-
ket, és az idknek részeit : leveti a Ki-

rályokat * és szerez Királyokat : ád böl-

cseséget a bölcseknek, és tudományt a

tudósoknak. * rész 4, h. jób 12, is. zsoit. 75, s.



22. Ö jelenti meg a mély * és elrejtett

dolgokat, érti a mi a setétségben va-

gyon ; és világosság lakozik ö vele

!

* Jób 38, 36.

23. Tégedet vállak én atyáimnak Is-

tene, és dicsérlek tégedet, hogy bölcses-

séget és ert adtál nékem, és mostan
megjelentetted nékem, a mit kértünk te

tled ; mert a Király beszédét megjelen-

tetted nékünk !

24. Annakokáért béméne Dániel Ari-

ókhoz, a kit rendelt vala a Király, hogy
elvesztené a Babilóniai bölcseket : el-

méne azért, és igy szóla néki : A Babi-

lóniai bölcseket ne veszesd el, vigy

engemet a Király eleibe, és a magya-
rázatot megjelentem a Királynak.

25. Akkor Ariók hamarsággal b évivé

Dánielt a Király eleibe, és igy szóla

néki : Találtam férjfiat a Júda nemzete
foglyai között, ki a magyarázatot meg-
jelenti a Királynak.

26. Felele a Király és monda Dániel-

nek, kinek neve vala * Baltazár : Vagyon
é tehetséged néked, hogy megjelenthes-

sed nékem az álmot, mellyet láttam, és

annak magyarázatját ? * rész i, ?.

27. Felele Dániel a Király eltt, és

monda : A titkot, mellyrl a Király tu-

dakozik, a bölcsek, égforgás tudók, ter-

mészettudók, jövendölk meg * nem
jelenthetik a Királynak : * i móz. 4i, le.

28. De vagyon Isten mennyben, ki a

titkokat megjelenti, és tudtára adjaNa-
bukodonozor Királynak, mi lészen jöven-

dre az utolsó napokban. A te álmod és

a te fejed látása a te ágyadban ez

:

29. Tenéked Király, a te gondolatid a

te ágyadban elmédbe felhatának, hogy
érthetnéd mi lenne utánnad; és a ki

megjelenti a titkokat, megjelentette né-

ked, a mi jövend.
30. Nékem pedig nem a bölcseségért,

melly én bennem volna minden él em-
berek felett, jelentetett meg ez a titok,

hanem hogy a magyarázatot tudtára ad-

jam a Királynak, és a te szivednek gon-
dolatit megértenéd.

31. Te, óh Király, látád, és imé egy
nagy állókép, nagy és jeles tekintet
kép áll vala eltted, és az ábrázatja

rettenetes vala.

32. Annak az állóképnek feje jeles

aranyból vala, az mejje és az karjai

ezüstbl ; a hasa és az oldalai rézbl.

[EL 2. 869

33. Az szárai vasból, lábai részsze-

rint vasból; és részszerint cserépbl.

34. Nézed vala ezt mind addig, mig
egy k lehasada kéz nélkül, és eltöré az

állóképet az vas és cserép lábairól, és

apróra rontá ket,

35. Akkor együtt elromla a vas, cse-

rép, réz, ezüst és arany, és lnek mint
a polyva a nyári szérn, mellyet a szél

felvészen és semmi helyét sem találni

;

Az a k pedig, melly leüté az állóképet,

nagy hegygyé ln, és bétölté az egész

földet.

36. Ez az álom : és magyarázatját is

megmondjuk a Király eltt.

37. Te, óh Király ! Királyoknak Kirá-

lyok vagy, mert a mennyei Isten orszá-

got, hatalmat, ert és dicsséget adott

néked.

38. És valahol lakoznak emberek fijai,

mezei oktalan állatok, és égi madarak,
adta azokat a te * kezedbe, és Úrrá tett

téged mind ezeken : Te vagy az arany

f ! * Jer. 27, 6. 7.

39. Es utánnad támad más birodalom,

kisebb a tiédnél ; és harmadik biroda-

lom réz, melly ez egész földön uralkodik.

40. És a neg3^edik birodalom lészen

ers mint a vas ; mert miként hogy a

vas eltör és elront mindeneket és mi-
ként a rontó pröly : azönképen e biro-

dalom is mindent eltör és egyberont.

41. Hogy pedig láttad lábait és ujjait

részszerint cserépbl, és részszerint

vasból; a birodalom kétfelé oszol, és

valami vas ersség lészen benne, a

mint láttad, hogy a vas elegy volt a

földi cseréppel.

42. És hogy a lába ujjai részszerint

vas, részszerint cserép ; lészen az a bi-

rodalom részszerint ers, és részszerint

lészen romlandó.

43. Hogy pedig láttad a vasat elegyülve

a földi cseréppel
;
jagyzi, hogy öszve-

elegyülnek emberi * mag által, de egy-

mással nem egyesülhetnek, minthogy a

vas nem egyesül a cseréppel. * rész ii, e.

44. Továbbá azoknak a Királyoknak

idejekben támaszt a mennyei Isten bi-

rodalmat, melly * örökké meg nem ro-

mol, és ez a birodalom más népnek nem
hagyatik, melly elrontja és eltöri mind
ezeket a birodalmakat, és az állandó

lészen örökké. * rész 7,14. Luk. 1, 1—33.

45. A mint láttad, hogy a hegyrl
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kéz nélkül leszakadt koelrontá a vasat,

rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat : a

nagy Isten jelentette meg a Királynak

azt, a mi ezután jövendre lészen ; és

igaz az álom, és bizonyos annak magya-
rázatja.

46. Akkor Nabnkodon ozor Király arczal

leborula, és Dánielnek maga meghajtá-

sával tisztességet tn^ és hagyá
,
bogy

áldozattal és jóillattal áldozzanak néki.

47. Felele a Király Dánielnek, és

monda : Bizonnyal a ti Istenetek, az

Isteneknek Istene, és a Királyoknak

Ura! és megjelentje a titkoknak; hogy
megjelenthetted ezt a titkot

!

48. Akkor a Király Dánielt * felma-

gasztalá, és nagy és sok ajándékokat ada

néki, és Ftiszttartóvá tevétet az egész

Babilónia tartományán, és Tiszttartók

Fejedelmévé a Babilóniai minden böl-

cseken. * vers 6. rész 5, 11. 1 Móz. 41, 40—43.

49. És Dániel kéré a Királytól, és vá-

lasztá Tiszttartóul * Sidrákot, Misákot

és Abednegót, a Babilóniai tartomány-

nak gondviselésére : Dániel pedig vala

a Király portáján. * rész i, 7.

3. RÉSZ.

Dániel társai az állóképet nem akarják imádni, az ég-
kemenczébe vettetnek.

Nabukodonozor Király csináltata egy

arany * állóképet, mellynek magassága
vala hatvan sing, szélessége hat sing

;

és helyhezteté azt a Dura mezején Ba-
bilónia tartományában. * vers 14.

2. És Nabukodonozor Király elkülde

egybegyjteni a Fejedelmeket, Hadna-
gyokat, Tiszttartókat, Törvénykiszol-

gáltatókat, Kincstartókat,Tanácsosokat,

Tömlöcztartókat, és a tartományoknak
mindenFejedelmit, hogy j önének az álló-

képnek felszentelésére, mellyet felemelt

vala Nabukodonozor Király.

3. Akkor egybegyülének a Fejedelmek,

Hadnagyok, Tiszttartók, Törvénykiszol-

gáltatók,Kincstartók, Tanácsosok, Töm-
löcztartók, és a tartományoknak minden
Fejedelmei a kép felszentelésére, mely-
lyet felállatott vala Nabukodonozor
Király; és állanak vala a kép eltt,

melly^et felállatott vala Nabukodonozor.
4. És a poroszló kiált vala felszóval

:

Ti néktek parancsolják népeknek, nem-
zetségeknek és minden nyelveken va-

5. Mihelyt halljátok a' kürtnek, sípnak,

hegednek
,

hárfának, czimbalomnak,
éneklésnek és minden vígasságtev szer-

számoknak szavát ; leessetek és imád-
játok az arany állóképet, a mellyet fel-

emeltetett Nabukodonozor Király.

6. És valaki térdre nem esik, és nem
imádándja; azon órában bévettetik *az

ég tüzes kemenczébe. *ver8 21.25.

7. Annakokáért mihelyt haliák minden
népek a kürtnek^ sípnak, hegedíínek,

hárfának, czimbalomnak és minden ví-

gasságtev szerszámnak szavát ; térdre

esének minden népek, nemzetségek, és

minden nyelveken valók^ és imádák az

arany állóképet
,
mellyet felemeltetett

vala Nabukodonozor Király.

8. Ezokáért mindjárt elmenének a

Káldeabeli férjfiak, és vádolást tnek a

Zsidók ellen.

9. Szólának azért és mondának Na-
bukodonozor Királynak : Király ! Örökké
élj!

10. Te, óh Király, parancsolatot adtál

ki, hogy minden ember , mikor hal-

lándja a kürtnek, sípnak, hegedíínek,

hárfának, czimbalomnak, éneklésnek, és

minden vígasságtev szerszámnak sza-

vát ; térdre essék, és imádja az arany

állóképet.

11 . A ki pedig térdre nem esik, és nem
imádándja, bévettessék az ég tüzes

kemenczébe.

12. Vágynak Zsidó férjfiak, kiket ren-

deltél a Babilóniai tartomány * gond-

viselésére, tudniillik Sidrák, Misák és

Abednego : ezek a férjfiak nem gondolnak

veled. Király, a te istenidet nem tiszte-

lik, és az arany állóképet, mellyet fele-

meltél, nem imádják. * rész 2, 48. 49.

13. AkkorNabukodonozor nagy harag-

gal és búsulással hagyá, hogy elhoznák
Sidrákot, Misákot és Abednegót, és mind-

járt elviv^ ket a Király eleibe.

14. Szóla Nabukodonozor és monda
nékik : Igaz é, Sidrák, Misák és Abed-
nego, hogy az én * istenimet nem tisz-

telitek, és az aranyállóképet, mellyet

felemeltem, nem imádjátok ? * vers 1.

15. Most azért készek vagytok é, hogy

mihel3^t halljátok a kürtnek
,

sípnak,

hegedíínek, hárfának , czimbalomnak,

éneklésnek, és minden vígasságtev szer-

számnak szavát; térdre essetek és imád-

játok az állóképet, mellyet csináltam ?
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ha nem imádándjátok, mindjárt bevet-

tettek az ég tüzes kemenczébe ; és ki-

csoda az Isten, ki titeket * kivegyen az

én kezeimbl ? * vers 26. 28.

16. Felelének SIDEÁK, MISÁK, és

ABEDNEGO, és mondának Nabukodo-

nozor Királynak : Nem szükség nékünk

errl a dologról megfelelnünk néked.

17. Imé a mi Istenünk, a kit mi tisz-

telünk, hatalmas kiszabadítani minket

az ég tüzes kemenczébl, és a te ke-

zedbl. Király, kivészen

;

18. Ha ki nem vészen is ; tudtodra le-

gyen néked. Király, hogy a te * isteni-

det mi nem tiszteljük, és az állóképet,

meliyet felemeltél, nem imádjuk !

* rész 1, 1. Csel. 4, 19. 5, 29.

19. Akkor Nabukodonozor eltelék ha-

raggal, és az orczájának szine elvál-

tozék,Sidrák, Misák ésAbednego ellen:

azért szóla, és hagyá, hogy bégyujtanák

a kemenczét hétszerte inkább, mint

szokták vala bégyujtani.

20. És az ers férjfiaknak, kik az

seregében valának
,
meghagyá

,
hogy

megkötöznék Sidrákot, Misákot , és

Abednegót, hogy vetnék az ég tüzes

kemenczébe.

21. Akkor ezek a férjfiak megkötözte-

tének^ mentéjekben, felsruhájokban,

patyolatj okban, és egyéb öltözetjekben,

és veték ket az ég tüzes kemenczébe.

22. Ezokáért mivelhogy a Király pa-

rancsolatja sietteti vala ket, és a ke-

menczét igen béfüttette vala : azokat a

férjfiakat, a kik Sidrákot, Misákot és

Abednegót kivitték vala, megölé a tz-
nek lángja.

23. És ezek a három férjfiak, Sidrák,

Misák, Abednego, esének az ég tüzes

kemencze közepibe kötözve.

24. Akkor Nabukodonozor Király elál-

mélkodék, és hamarsággal felkele, szóla

és monda az Tanácsosinak : Nemde
nem három férjfiat veténk é a tznek
közepibe megkötözve? Feleiének és mon-
dának a Királynak : ügy vagyon Király.

25. Felele és monda : Imé látok négy
férjfiat megoldva járni a tz közepiben,

és semmi sérelem nincs bennek ; és a

negyediknek ábrázatja hasonló az Is-

tennek fijához.

26. Akkor járula Nabukodonozor az

ég tüzes kemencze szájához, és szóla

és monda : Sidrák, Misák és Abednego,

a nagy Istennek szolgái, jertek ki és

jöjjetek ide! Akkor kijövének Sidrák,

Misák és Abednego a tznek közepibl.

27. Egybegyülének azért a Fejedelmek,

Tiszttartók és Hadnagyok, és a Király

Tanácsosai, hogy néznék ezeket a fér-

fiakat, hogy a tznek semmi hatalma

nem lett az testeken, és hogy még
hajók szála sem égett meg, és az

mentéik meg nem változtak és a tznek
szaga által nem járta ket.

^28. Szóla Nabukodonozor, és monda

:

Áldott ezeknek Istenek, a Sidrák, Misák

és Abednego Istene^ ki elbocsátotta az

* Angyalát , és kiszabadította az

szolgáit, kik benne biztak : és a Ki-

rály beszédét megváltoztatták, és adták

az testeket veszedelemre, hogy ne

tisztelnének, se imádnának semmi is-

tent az Isteneken kivl. * vers 25.

29. Én tlem vagyon azért adva a pa-

rancsolat: hogy minden nép, nemzetség

és nyelv, a ki káromlást mond a Sidrák,

Misák és Abednego Istene ellen, koncz-

ról konczra hányattassék, és annak háza

pervátaszékké tétessék : mert nincsen

Isten, ki megszabadíthasson, mint ez.

30. Akkor a Király nagyra emelé

Sidrákot * Misákot és Abednegót Babi-

lónia tartományában. * rész 2, 49.

31. Nabukodonozor Király minden né-

peknek, nemzetségeknek és nyelveknek,

kik lakoznak az egész földön : Bséges
békességtek legyen néktek !

32. A jegyeket és csudákat, mellyeket

cselekedett én velem a Felséges Isten,

illend dolognak tetszék nékem meg-
beszélenem. * vers 22. 27. rész 2, 31-45.

33. Az jegyei melly nagyok, és az

csudái melly ersek ! az országa örök-

kévaló ország , és az * uralkodása

nemzetségrl nemzetségre vagyon

!

* rész 2, 21. Zsolt, 93, 1. 2.

4. RÉSZ.

Nabukodonozor álmában nagy él fát lát : felfuvalko-

dott kevélységéért hét idkig való baromi oktalanságra
jut, osztáa ismét eszére tér.

Én Nabukodonozor nyugodalomban va-

lók az én házamban, és gazdag az én

palotámban.

2. Álmot * láték, és megrettente en-

gem, és a gondolatok az én ágyamban,
és az én fejemnek látásai megháboritá-

nak engem.
^ 3. És adék ki parancsolatot, hogy bé^
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hoznák f elömbe Babilóniának minden
bölcseit, kik az álomnak magyarázatjáfc

megjelentenék nékem.
* vers 7—13. rész 2, 1. 2. fi Mdz. 41, 8.

4. Akkor b éj övének én hozzám a ter-

mészettudók, égforgástudók, Káldeusok,

és jövendmondók; és az álmot meg-
beszélém elttök, de a magyarázatját

meg nem jelentheték nékem,

5. Mig végezetre béhozák én hozzám
Dánielt, kinek neve * Baltazár , az én

Istenemnek neve szerint, és a kiben a

szent Isteneknek lelkek vagyon, és az

álmot eltte megmondám : * rész i, 7.

6. Baltazár, a jövendöl * bölcseknek

fejek, tudom, hogy a szent Isteneknek

lelkek vagyon te benned, és semmi titok

el nem rejtetett te eltted ; az én ál-

momnak látásit, mellyet láttam, és an-

nak magyarázatját mond meg nékem.
* rész 2, 48.

7. Az én fejem látásai pedig az én

ágyamban ezek : Látom vala, és imé egy

fa a föld közepette és annak magassága
nagy vala.

8. Nagy vala a fa és ers, és annak
magassága az égig felhat vala, és annak
ellátása az egész földnek küls hatá-

ráig.

9. Az ága szép és gyümölcse sok, és

élések minden á^^aíoknak vala rajta:

alatta árnyékot ád vala a mezei vadak-

nak, és az ágain laknak vala az égi

madarak, és abból él vala minden test.

10. Látom vala az én fejem látásiban

az én ágyamban, és imé a Vigyázó és

a Szent az égbl leszálla.

11. Kiálta ersen és igy szóla: Vág-
játok le a fát, és vagdaljátok el az

ágait, rázzátok le az leveleit, és hány-

játok ide s tova az gyümölcseit : men-
jenek el a vadak alóla, és a madarak
az ágairól.

12. De az tkéjét gyökerestl a

földben meghagyjátok, és vas és érez

kötélbe legyen * a mezei füvön
;

égi

harmattal öntöztessék, és az oktalan

állatokkal legyen része a földnek füvén.
* vers 17. 19. 22.

13. Az emberi sziv benne megvál-

toztassék, és baromnak szive adassék

néki ; és hét id múljék el rajta.

14. A Vigyázóknak végezésekbl va-

gyon ez, és a Szenteknek beszédekben

ez a kívánság, hogy megesmérjek az

élk, hogy a felséges Isten * uralkodik

az embereknek birodalmokon, és a kinek

akarja annak adja azt, és az emberek
között az alábbvalót emeli fel arra.

*rész 2, 21.

15. Ez álmot láttam én Nabukodono-
zor Király, és te, Baltazár, annak ma-
gyarázatját mond meg ; mert az én or-

szágomnak minden bölcsei magyarázat-
ját meg nem jelenthették nékem : te

pedig *megmívelheted ; mert a szent Is-

teneknek lelkek vagyon te benned.
* rész 2, 28—47.

16. Akkor Dániél, kinek neve vala Bal-

tazár, elájula, úgymint egy óráig, és az

gondolati megháboriták tet. Peleié a

Király és monda : Baltazár, az álom és

annak magyarázatja meg ne rettentsenek

téged ! Felele Baltazár és monda : Én
uram, az álom legyen a te gonoszakaró-

idnak, és annak magyarázatja a te el-

lenségidnek

!

17. A fa, mellyet láttál, a melly nagy
és ers vala, és annak magassága az

égig ér vala, és annak ellátása minden
földre

;

18. Es az ágai szépek, és az gyü-
mölcse sok, és arról vala élések minde-
neknek ; az alatt laknak vala a mezei

vadak, és annak ágain laknak vala az

égi madarak :

19. Te vagy Király, a ki nagygyá és

erssé lettél, és a te nagyságod * felne-

vekedék, és az égig méne, és a te ha-

talmad a föld végéig. * rész 2, .37. 38.

20. Hogy pedig látá a Király a Vigyá-

zót és a Szentet leszállani az égbl, és

mondani: Vágjátok le a fát, és hányjá-

tok ide s tova ; de tkéjét gyökerestl

a földben hagyjátok, és vas és érez kö-

télben a mezei füvön legyen^ és égi har-

mattal hintessék, és a mezei oktalan

állatokkal legyen része, míg hét id
múlik el rajta.

21. E magyarázatja. Király, és a fel-

séges Istennek végezése, melly néz az

én uramra a Királyra

:

22. Mert tégedet * kiznek az embe-

rektl, és a mezei oktalan állatokkal

lészen a te lakásod és a f lészen néked

élésed mint az ökröknek, és égi har-

mattal öntöznek tégedet, és hét id mú-
lik el rajtad, mig megértsed, hogy a

felséges Isten f uralkodik az emberek
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birodalmokon, és adja azt annak^ a ki-

nek akarja. * ^'^^^ •'>. 21. frész 2,21.

23. Hogy pedig mondák, hogy a tké-
jét gyökerestl meghagyják a fának ; a

te országod néked megmarad, mig meg-
esméred, hogy az Úréi az egek.

24. Annakokáért h Király, az én ta-

nácsom tessék néked, és a te vétkeidet

igazsággal váltsd meg, és a te hamis-

ságidat szegényekhez való irgalmas-

ságoddal : imé lészen orvossága a te

vétkednek

!

25. Mind ezek * reá telének Nabukodo-
nozor Királyra. * vers 22. 23.

26. Tizenkét hó elmúlván a Babilóniai

országnak palotájában sétál vala.

27. Szóla a Király és monda : Nemde
nem * ez é ama nagy Babilon, mellyet

én építettem ország házának, az én ha-

talmasságomnak ereje által, és az én

ékességemnek dicsségére ?

* Ezek. 28, 2. 5. Csel. 12, 22. 23.

28. Még e szó a király szájában vala^

és az égbl szózat jöve le, ezt mondván :

Néked mondják Nabukodonozor Király,

a birodalom elment te tled

!

29. És az emberek közzül tégedet ki-

vetnek és a mezei barmokkal lészen a

te lakásod, és fvel legeltetnek mint az

ökröket : és hét idk múlnak el te rajtad,

mig megesméred, hogy a felséges Isten

uralkodik az emberek birodalmokon, és

annak adja azt, a kinek akarja.

30. Ugyanazon órában a beszéd béte-

lé k Nabukodonozoron : és az emberek
közzül kivetteték, és mint az ökör, füvet

eszik vala, és égi harmattal öntöztetik

vala az teste, mig az szri, mint a

saskeselyüeknek tollaik, megnevekedék,
és az 0 körmei mint a madarakéi.

31. És azoknak a napoknak utánna, én

Nabukodonozor az én szemeimet az égbe

emelém, és az én értelmem megjve né-

kem, és a felséges /^í^ní áldám, és az

örökké élt dicsitém ; mert az hatalma

örökké * való hatalom, és az országa

nemzetrl nemzetre vagyon.
* rész 3, 33.

32. És a földnek minden lakói ollyan-

nak becsültetnek, mint a* semmi ; és az

akaratja szerint cselekszik az égnek
seregében, és a földön lakozók között,

és nincsen, aki az kezét f megbántsa, ;

és mondja néki : Mit cselekedtél ?

* Ésa. 40, 15-17. f Jób 9, 12. Ésa. 45, 9.

33. Ugyanazon idben az én értelmem
. megtére én hozzám és az én országom-
nak dicsségére térek, az én ékességem

, és méltóságom megtére hozzám ; és az

én Tanácsosim s Frendeim megkérésé-
nek engemet, és az én országomban meg-
ersitetém, és nagyobb méltóság adaték

I nékem.

34. Most azért én Nabukodonozor di-

csérem, magasztalom és dicsítem a

mennyei Királyt : mert minden csele-

kedetei * igazság, és az útai itélet, -és

azokat, a kik járnak f kevélységben,

megalázh atj a. *5 Móz. 32, 4. f vers 27. Ésa. 1 3, 1 1

.

5. RÉSZ.

Baltazár Király lát ir kezet a falon, inegöletik.

Baltazár Király szerze nagy lakodalmat

az ezer Frendéinek, és az ezer Fren-
dek eltt bort ivék.

2. Es Baltazár hagyá a borital között,

hogy elhoznák az arany és ezüstedénye-

ket, mellyeket elvitt* vala Nabukodono-
zor az attya a templomból, mellyi;a?a

Jérusálemben és hogy innának azokból

a Király és az Frendéi, az felesé-

gei és ágyasai. * rész 1, 2. 2 xir. 25, is-ie.

3. Akkor elhozák az arany edényeket,

mellyeket elvittek vala az Isten házának
templomából, melly va?a Jérusálemben,

és ivának azokból a Király, az Fren-
déi, feleségei és ágyasai.

4. Ivának azért bort, és dicsérék az

aranyból, ezüstbl, rézbl, vasból, fából,

és kbl csinált isteneket.

5. Ugyanazon órában kijövének emberi

kéznek * ujjai, és irnák vala a gyertya-

tartó ellenében a Király palotája falá-

nak meszelésén, és a Király nézi vala

azt a kéztenyért, a melly ir vala.

* Ezék. 8, 3.

6. Akkor a Király ábrázatja megvál-

tozék, és az gondolatai megháboriták

tet, és derekában való ereje elszakada,

és térdei egybeverdnek vala.

7. Kiálta azért a Király ersen, hogy
bévinnének hozzá * égforgásához tudó-

kat, Káldeusokat, ésjövendölket és szóla

a Király és monda a Babilóniai bölcsek-

nek: Valaki elolvassa ezt az irást, és

annak magyarázatját megjelenti nékem;
bársonyba öltözik az és aranyláncz lészen

az nyakában, és harmadik lészen, a ki

parancsol az országban. * rész 4, 1-3.

8. Akkor bémenének a Királynak min-
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den bölcsei, de el nem olvashaták az

Írást, és annak magyarázatját meg nem
mondhaták a Királynak.

9. Akkor Baltazár Király igen megret-

tene, és az Ö ábrázatja megváltozék ben-

ne, és az Frendéi is megháborodának

:

10. A Királynéasszony ezért a dolog-

ért, melly esék a Királyon és az F-
rendéin, béméne a lakodalom házába,

és szóla a Királynéasszony és monda

:

Király, örökké élj ! ne rettentsenek té-

ged a te gondolatid, és a te ábrázatod

ne változzék.

11. Vagyon egy * férjüu a te országod-

ban, kiben a szent isteneknek lelkek va-

gyon, és a te atyádnak idej ében, értelem,

tudomány és bölcseség, mint az istenek-

nek bölcseségek, találtatott benne ; kit

Nabukodonozor Király a f te atyád a

természettudóknak, ég forgásához tu-

dóknak, Káldeusoknak és jövendölknek
Fejedelmekké tn, ezt tevé a te atyád a

Király. * rész 2, 48. f vers 30. 31. Jer. 27, 7.

12 Mivelhogy Dánielben, kit a Király

Baltazárnak nevezett vala, nagyobb lé-

lek és tudomány, és értelem, álmoknak
magyarázatjok, titkoknak megjelenteté-

sek, és nehéz dolgoknak megfejtetések

találtatott vala. Most azért hivattassék

Dániel, és magyarázatját megjelenti.

13. Akkor Dániel viteték a -Király

eleibe, és szóla a Király, és monda Dá-
nielnek: Te vagy é ama * Dániel, ki

vagy a Júda nemzete fogságából való

férjtiak közzül, kit ide hozott a Király az

én atyám, Juda országából ?* vers lo. n.

14. És hallottam felled, * hogy az

isteneknek lelkek vagyon te benned^ és

tudomány és értelem, és bölcsesség b-
vebben találtatott te benned. * vers ii.

15. És mostan hozatának én élmbe
bölcsek, és ég forgásához tudók, kik ez

Írást elolvasnák, és magyarázatját meg-
jelentenék nékem; de e beszédnek ma-
gyarázatját meg nem jelenthették.

16. És én hallottam te felled, hogy
magyarázatokat magyarázhatsz, és kö-

téseket megfejthetsz ; most azért ha el-

olvashatod ez írást, és annak magyará-
zatját megjelentheted nékem, bársonyba

öltözöl, és aranyláncz lészen nyakadban,

és harmadik lészesz, ki uralkodói az

országban.

17. Akkor felele Dániel, és monda a

Király eltt: A te ajándékid tiéd legye-

nek, és adományidat másnak adjad : de

mindazáltal ez írást elolvasom a Király-

nak, és ennek magyarázatját megjelen-

tem néki.

18. Te Király, (a felséges Isten, biro-

dalmat, és nagy becsületet, és dicsséget

és méltóságot * ada Nabukodonozornak
a te atyádnak. * rész 2, 37. 38.

19. És azért a nagy hatalomért, mely-

lyet ada néki, minden népek, nemzetek

és nyelvek rettegtek és féltek az or-

czájától ; a kiket akar vala, megöl vala:

és a kiket akar vala, életbe megtart

vala ; és a kiket akar vala, felemel vala;

és a kiket akar vala, megaláz vala

:

20. De mikor szive * felfuvalkodott vol-

na, és az lelke megkeményedett volna

a kevélységre : levetteték az országá-

nak székibl és dicsségét elvevék tle.
21. És az emberek íijai közzül kivette-

ték, és az szivét olyanná tevé az; /síen^

mint a barmoké, és a vadszamarakkal

ln az lakása, és fvel étették tet

mint az ökröket, és égi harmattal öntöz-

tetett az teste, mig megesméré, hogy

a felséges Isten uralkodik az emberek

országokon, és azt, a kit akar, helyhez-

teti arra.) * rész 4, 22. 23.

22. Te azért íija Baltazár, meg nem
aláztad szivedet, noha mind ezt jól

tudtad

;

23. St a mennyei Úr ellen * felemel-

kedél, és az házának edényit elhozták

eldbe, és te és a te Frendeid, és a te

feleségeid és ágyasaid bort itattok azok-

ból; és az ezüstbl és aranyból, rézbl,

vasból, fából és kbl csinált isteneket

dicséréd, kik nem látnak, sem nem hal-

lanak, sem nem értenek ; és az Istent, a

kinek kezében vagyon a te f lelked, és

minden te útaid, nem dicsitetted

:

* Jer. 50. 31. 32. f Jób 12. 10.

24. Azért az szine ell küldetett e

kéztenyér, melly ezt az irást feljegyzetté.

25. És ez az irás, melly feljegyeztetett;

Me ne. Men e, Teke 1, lífars in!

26. E magyarázatja e beszédnek:

M e n e, azaz megszámlálta Isten a te

országodat, és azt bétöltötte.

* vers 3. Jer. 51, 13. 14. 25—28. 27, 7.

27. T ek e 1, azaz, megmérettél a font-

ban, és hijjával találtattál.

28. Peres, azaz eloszlatott a te

országod, és adatott a Média és * Per-

siabelieknek. * -^ers si.



29. Akkor meghag-yá Baltazár, és öl-

vtözteték Dánielt bársonyba és arany-
lánczot vetének nyakába, és megkiálták
eltte, hogy harmadik ' , a ki paran-
csolna az országban. * rész 2, 48. e, 2.

30. Ugyanazon * éjszaka f megöleték
Baltazár a Káldeusoknak ff Királyok

;

* Ésa. 21,5-9. tÉsa.l3,17-22.Jer. 25,l2.13.ttJer.27,7.

31. És a Médiabeli Dárius vevé ma-
gához az országot, mikor hatvankét esz-

tends volna.

6. RÉSZ.

Dániel megtartatik az oroszlánok vermekben.

Tetszék Dáriusnak, hogy rendelne az or-

szágon szászhusz Tiszttartókat, kik len-

nének az egész országon

;

2. És azok felett három Tejdelmeket,

kik közzül * Dániel egy vala, kiknek

azok a Tiszttartók számot adnának, hogy
a Királynak semmi hántása ne lenne.

* rész 2, 48. 5, 29.

3. Akkor Dániel feljebb haladja vala a

Fejedelmeket és a Tiszttartókat; mivel-

hogy bvebb lélek vala benne, és a

Király gondolkozik vala róla, hogy tet
rendelné az egész országon.

4. Akkor a Fejedelmek és Tiszttartók

keresnek vala alkalmatosságot Dániel

ellen az ország fell ; de semmi alkal-

matosságot vagy vétket nem találhatá-

nak ; mert igaz vala^, és semmi fogyat-

kozás és vétek nem találtaték benne.

5. Akkor azok a férjfiak mondának

:

Nem találhatunk ebben a Dánielben

semmi okot, hanem Ihb. valamit találunk

ellene, az Istenének törvényében.

6. Akkor a Fejedelmek és Tiszttartók

egybegyülének a Királynál és igy szó-

Iának néki : Dárius Király, örökké élj

!

7. Tanácsot tartottak az országnak

minden Fejedelmei, a Hadnagyok, Tisz-

tartók. Tanácsosok és a Fbirák, hogy
királyi végezést végezz^ és megersítsd
a fogadást, hogy valaki kér kért vala-

mely Istentl vagy embertl harmincz
napig, hanem csak te tled, öh Király,

vettessék az oroszlánok barlangjokba.

8. Most azért, óh Király, ersítsd meg
e parancsolatot, és ird Írásban, hogy
meg ne változtassék * a Média és Per-

siabeliek törvények szerint, melly el

nem múlik. * Eszt. i, lo. 8, s.

9. Annakokáért Dárius Király bépecsétlé
az Írást, és a parancsolatot.

EL. 5. 6. 875

10. Dániel pedig, hogy megérté, hogy
megpecsételtetett volna az irás, béméne
az házába, és az vacsoráló házának
ablakait kinyitá Jérusálem * felé, és há-
romszor t napjában térdre esvén, lehajtja

vala magát és könyörög vala, és vallást

tészen vala az Istene eltt, miként
cselekszik vala az eltt.

* 1 Kir. 8, 44. 48. Zsolt. 55, 18.

1 1 . Akkor azok a férjfiak egybegyülének^

és találák Dánielt, hogy könyörögne, és

esedeznék az Istene eltt.

12. Akkor elmenének és mondának a

Király eltt, a Király kiadott parancso-

latja fell : Nemde nem megirád é a

parancsolatot, hogy valaki kéréndvala-
melly Istentl vagy embertl harmincz
napig, hanem csak te tled Király; vet-

tetnék az oroszlánok barlangjokba ? Fe-
lele a Király és monda : Igaz ez a szó,

a Média és Persiabeliknek törvények
szerint, melly el nem mulhatik.

13. Akkor felelének és mondának a

Király eltt :
* Dániel, a ki a Júda

nemzete fogságából f való férjfiak közzül

vagyon, nem gondolt veled, óh Király,

sem a parancsolattal, mellyet irtál : ha-
nem háromszor könyörög napjában.

*vers 2. f rész 1, 3—6.

14. Akkor a Király, mikor hallotta

volna e szot, igen megszomorodék ma-
gában, és teljes szívbl azon vala Dániel

fell, hogy tet megszabadítaná, és nap-
nyugotig törekedik vala rajta, hogy tet
megmenthetné

;

15. De azok a férjfiak egybeüték
magokat a Királynál, és mondának a

Királynak : Tudjad, Király, hogy ez a

Média és a Persíabelíek törvénye, hogy
semmíparancsolat vagy végezés, mellyet

a Király végez, meg ne * változtassék.
* vers 8.

16. Akkor a Király szóla, és elhozák
Dánielt, és veték az oroszlánok vermekbe.
Felele a Király és monda Dánielnek : A
te Istened, a kit tisztelsz szüntelen, az

szabadítson meg tégedet.

17. És hozának egy követ, és veték a

verem szájára, és megpecsétléa Király

az gyrjével, és az Frendéinek
gyürüjökkel, hogy meg ne változtatnék

az akarat Dániel fell.

18. Akkor méne a Király az palo-

tájába és vacsora nélkül méne nyugodni.
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és vigasságtev szerszámok eleibe nem
vitetének ; és az álom tle elméue.

19. Akkor a Király nagy reggel fel-

kele, mikor megvilágosodnék, és gyor-

saságg'alaz oroszlánok vermekhez méne.

20. És mikor közelgetett volna a ve-

remhez, Dánielt szomorú szóval kiáltá,

és szólván a Király, monda Dánielnek

:

Dániel, az él Istennek szolgája, a te

Istened, a kinek te szolgálsz szüntelen,

megtarthatott é téged az oroszlánoktól ?

21. Akkor Dániel a Királlyal szóla,

mondván : Király örökké élj !

22. Azénistenem elbocsátá az * An-
gyalát, és bezárlá az oroszlánoknak szá-

jokat és nem árthattak nékem : mert

eltte igazság találtatott én bennem, és

te eltted is. Király, semmi gonoszságot

nem cselekedtem ! * rész 3, 23. 25. 28.

23. Akkor a Király igen * megörüle

rajta, és Dánielt kihozatá a verembl,
és kivevék Dánielt a verembl, és semmi
sérelem f nem találtaték rajta : mert
hitt az Istenében. * versi4.tjói). 5, 23.

24. És parancsok a Király ; és elho-
zák azokat a férjfiakat, kik Dánielt * vá-

dolták vala, és az oroszlánok vermekbe
vettetének mind k, mind az fijaik és

feleségeik ; és még a verem fenekére

nem jutottak vala, hogy az oroszlánok

raj tok hatalmat vnek és minden csont-

jaikat egyberonták. * vers 4.

25. Akkor Dárius Király ira minden
népeknek, nemzeteknek, és nyelveknek,

kik lakoznak vala az egész földön. A ti

békességtek bséges legyen

!

26. Én tlem adatott ez a végezés,

hogy az én országomnak minden biro-

dalmában * féljék és rettegjék a Dániel

Istenét; mert ö az él Isten, és örökké

megmaradandó, és az országa meg
nem romol, és uralkodása mind végig

megtart. * ré,sz,3, 29. ni-33.

27. A ki kiment és megszabadít, és

jegyeket és csudákat cselekszik meny-
nyen és földön, a ki kimentette Dánielt

az oroszlánok hatalmokból.

28. És Dánielnek jó szerencsésen ln
dolga a Dárius országában, és a Per-

siabeli * Czirusnak országában. * Esd. 1, 1.

7. RÉSZ.

Dániel álmot lát négy feneállatokrdl

.

Baltazárnak * a Babilóniai Királynak

els esztendejében Dániel álmot láta, és

az fejének látásai lnek az ágyában:
akkor az álmot megirá, beszédinek kez-

detiben monda :
" rész 5, 1. 30.

2. Szóla Dániel és monda: Látom
vala az én látásomban éjszaka és imé
négy égiszél tusakodik vala a nagy ten-

geren.

3. És négy nagy állat j vala fel a

tengerbl, kik különböznek vala egy-

mástól.

4. Az els mint az oroszlán, és saske-

sely szárnyai valának, nézem vala mig
szárnyait kiszaggaták, és felvéteték a

földrl, és mint egy ember lábára álla,

és emberi sziv adaték néki.

5. És imé a második állat hasonlatos

a medvéhez, és felkele egy oldalára, és

három oldalcsont vala szájában fogai kö-

zött, és igy szólnak vala néki : Kelj fel,

egyél sok húst

!

6. Ezután láték látást, és imé más ál-

lat, mint a párducz és négy madárszár-

nyak valának az hátán ; és négy feje

az állatnak, és hatalom adaték néki.

7. Ez után látám éjszaka látásomban,

és imé a negyedik állat rettenetes és

iszonyú, és igen ers vala, mellynek nagy

vasfogai valának, eszik és rág vala, és a

mi megmarad vala, lábaival eltapodja

vala ; és különböz vala mind azoktól

az állatoktól, mellyek eltte valának

és tiz szarva vala ennek.

8. Figyelmetes valék a szarvakra, és

imé más kis szaru nevekedék ki a többi

között, és három az elébbi szarvak köz-

zül kiromla a kis szaru eltt ; és imé

szemek, mint az ember szemek valának

ebben a szaruban, és száj, melly szól

vala * nagyokat. * vers 11..

9. Nézem vala mig székeket hozának"

el : és a régi idej leüle ; az ruhája

fejér mint a hó, és feje haja mint a

tiszta gyapjú; az széki tüzes láng, ke-

rekei ég tüz.

10. Tiizfolyás foly vala ésj vala ki az

szine ell, ezerszer * való ezerén ud-

varlanak vala néki, és tízezerszer való

százezerén állanak vala eltte : Ítéletnek

üle, és könyvek f nyittatának meg.
* Jel. 5, 11. t Jel. 20, 12.

11. Figyelmetes valék akkor a kemény
beszédek * szavára, mellyeket a kis

szaru szól vala ; nézem vala a,zért, mig
megöleték az az állat, és az teste el-

vesze, és vetteték a tzre. * vers 8.
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12. A több állatoktól is elvétetek az

hatalmok : és az életre hossziiidö ada-

tott vala néki ideig * és ideig

.

* vers 25. rész 12, 7.

13. Látom vala éjszaki látásomban, és

imé az égnek felhiben mint egy ember-

nek íija jö vala; és méne a * régi ide-

jüliöz, és eleibe vivék tet.

1 4. Es ada néki hatalmat és dicsséget,

és országot, és minden népek,nemzetek,

és nyelvek néki szolgálnak ; az hatalma

örökkévaló * hatalom, a melly el nem
vétetik, és országa meg nem romol.

* rész 2, 44 .

15. Elfogyatkozék az én lelkem, nékem
Dánielnek, az én testemben, és az én fe-

jem látásai * megháboritának engem.
* rész 2, 3. 4, 2. 5, 6.

16. Menék egyhez azok közzül, kik fenn

állanak vala, és kérék tle igaz értelmet

ez egész dolog fell ; és megmondá nékem,

és e dolognak magyarázatját megjelenté

nékem, igy szólván

:

17. Ez a négy nagy állat négy Királyok,

kik támadnak e földön.

18. És e magasságoknak * szentéi el-

veszik az országot, és birják az országot

örökké, és mind örökön örökké. * reaz 4, lo.

19. Akkor kivánék igaz értelmet ven-

nem a negyedik állat fell, melly kü-

lönbz vala mind a többitl és felette

rettenetes, mellynek vasfogai és érczkör-

mei valdnakj, eszik és apróra ront vala

mindent^ és a maradékát lábaival ta-

podja vala.

20. A tiz szarvak fell is az fején

;

a más szaru fell is, melly alól neve-

kedék fel ; és eltte három esék el az

elébbiek közzül ; és ennek a szarunak

szemei valdnak^ és szája, melly nagyo-

kat * szól vala ; tekinteti nagyobb vala

a többinél. * vers s.

21. Látom vala, és ez a szaruhadako-

zik vala a szentek ellen, és gyzedelmet
vészen vala rajtok.

22. Mig eljve a régi * idej, és Ítélet

adaték a magasságoknak f szentéinek
;

és az id eljve, és az országot elvevék

a szentek. * vers 9. t vers 18.

23. így szólaas; A negyedik állat,

negyedik ország lészen e földön, melly

nagyobb lészen minden országoknál, és

megeszi az egész földet, és eltapodja s

elrontja.

24. Es a tiz szdLvyük jegyzik^ hogy eb-

bl az országbúi tiz Király támad : és

más támad ezek után, és az nagyobb lé-

szen az elébbieknél, és három Királyi

aláz naeg.

25. Es sokat szól a felséges Isten ellen,

és a magasságok szentéit * megrontja

;

és azt véli, hogy megváltoztathatja az

idket és a törvényt: és adatnak a
tek az kezébe ideig, f idkig és az

idknek feléig.
* vers 18. 22. rész 11, 36. f vers 12.

26. Es Ítélet lészen, és az hatalmát
elveszik, hogy elveszessék és elrontsák

mindenestl.

27. És ország és hatalom, és országnak
nagysága az egész ég alatt adatik a ma-
gasságok szentéinek * népének, kinek

országa örök ország Uszen^ és minden
hatalmasságok néki szolgálnak és en-

gednek. * vers 18. 25. rész 4, 10.

28. Eddig vége e beszédnek. Engemet
pedig Dánielt az én gondolatim igen

megrettentének, és az én ábrázatom
megváltozók én bennem, és e beszédet

megtartám az én szivemben.

8. RÉSZ.

Dániel látja a kosnak bakkal vald viaskodását.

Baltazár*Király birodalmának harmadik
esztendejébenlátás jelenék nékem, nékem
Dánielnek, azután, melly jelent vala né-

kem elször. * rész 5, 1. 30. 7, I.

2. És látám látásban, és ln mikor lát-

nám, valékSúsán* várában, mely vagyon

Elám t tartományában, látám azért

látásban, és imé valék az ülai folyóvíz

mellett. * Eszt. 1,2. t jer. 49, 34-39.

3. És felemelém az én szemeimet, és

látám, és imé egy kos áll vala a folyó-

víz mellett, és két szarva vala; és azok

a két szarvak magasak valának^ és egyik

a másiknál magasabb, és a magasabb
nevekedik vala utólszor.

4. Látám azt a * kost, hogy szarvaival

öklel vala napnyugotra és északra, és

délre és semmi állatok meg nem áll-

hatnak vala eltte, és nem vala, ki

megszabadítana valakit az kezébl,

és cselekedék az akaratja szerint és

nagygyá ln. * 20. rész 11, 2.

5. És én valék figyelmetes, és imé egy

kecskebak *jvalanapnyugotról az egész

földnek színére, és nem illeti vala a föl-

det, és annak a baknak vala egy rette-

netes szarva az szemei között. *vers2i.
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6. És méne a koshoz, a mellynek * két

szarva vala, mellyet láttam vala, hogy

áll vala a folyóvíz mellett, és futamék

arra nagy eros haraggal. * vers 3.

7. És látám, hogy a koshoz közelget

vala, és felemelkedék a bak annak el-

lene, és megöklelé a kost, és mindkét

szarvát elrontá, és nem vala ero a kos-

ban, hogy megállhatna eltte : és leüté

azt a földre és * megtapodá, és nem vala,

a ki megmentené attól a kost.* rész ii, 3.

8. A kecskebak azért igen naggyá ln,

és mikor erejében volna, * eltörék az a

nagy szaru, és a helyébe négy rettenetes

szaru nevekedék fel az égnek négy szele
* ^^^^ ^^^^ ^'

9. És azok közzül egybl nevekedék ki

egy kis szaru, és nagyon felnevekedék dél-

re, napkeletre és e kívánatos * földre.
*rósz 11, 16. 41—45.

10. És felnevekedék mind az égi sere-

gig ; és e földre leejte az égi seregbl

sokakat, és a csillagokból, és azokat

megtapodá.

11. És a seregnek Fejedelméig * ne-

vekedék, és tle elvéteték a szüntelen

való áldozat, és elhányattaték az ö szent

hajlékának helye. * '''' ^5. rész 11, 31.

12. És a sereg adaték kézbe, a szünte-

len való áldozatért^ a vétekért : és veti

az igazságot a földre, és megcselekeszi

ezeket, és jó szerencsés elmenetele lé-

szen.

13. És hallék egy szentet, hogyszóla;

mert szóla egy a szentek közzül egy

csudálatos szólónak mondván: Meddig

lészen a szüntelen való áldozat elvételé-

nek látása, és a pusztító gonoszság,

hogy mind a szent helyet, mind a se-

reget elpusztítsa.

14. És monda nékem : Kétezer és há-

romszáz estvéig, és reggelig, és azután

megtisztíttatik a szent hely.

15. És ln, hogy mikor én Dániel lát-

nám e látást, és keresném értelmét:

imé álja élmbe egy hasonló a férjfiuhoz.

16. És hallék emberi szót az Ulai fo-

lyóvíz közepin, melly kiálta és monda

:

Gábriel, * tanítsd meg ezt a látásra;
* rész 9, 21.

17. És jöve oda, a hol állok vala, és

inikor jne,megrettenék és borulék or-

czámra, és monda nékem: Értsd meg
embernek fija : mert végezett idre le-

szen e látás.

18. És mikor szólna velem, úgymint
álomtól elfogatván esém orczámra a

földre: de megillet * engem és lábamra
állata.^

19. És monda: Imé én megtanítlak
tégedet, miiészen aharagnak végén; mert
a rendelt idre vége lészen. * ^'^^^

20. Az a kos, mellyet láttál, hogy két

szarva vagyon. Médiának *ésPersiának
Királyait -példázza. * '^^^^ ^'

21. És a * kecskebak Görögországnak
Királyát ; és a nagy szaru, melly vala

az szemei között, az els f Királyt.
* vers 5. f rész 11, 3. 4.

22. És hosv a szaru* eltörék, és négy
álla helyébe

;
négy birodalom támad ab-

ból a nemzetbl, de nem annak erssége
szerint. * ^^^^ *•

23. És azoknak birodalmoknak végin,

mikor elfog v'attatnak a gonoszok, támad
egy kemény orczáju Király, és mesék
értje.^

24. És annak ereje nagy lészen^, noha
nem az ereje által, és csudálatosképen

pusztít és elmeneti lészen, és megcse-

lekeszi akaratját, és elveszt erseket,

és a szenteknek * népét. *
^^""^

25. És az értelme által jó szerencsés

lészen az álnokság az kezében, és az

szivében felfuvalkodik, és a békesség-

ben elveszt sokakat; st a Fejedelmek-

nek Fejedelme ellen is feltámad, és kéz

nélkül rontatik meg.

26. És az estvérl és * reggelrl való

látás, melly megmondatott, igazság : Te

azért pecsételd bé e látást, f i^aert sok

napokm való. *versl4. trészl2, 4-9. Jel. 10,4.

27. És én Dániel elájulék és elbetegü-

lék egynehány napig, és felkelék, és a

Király dolgát * tettem; és elálmélkod-

tam ezen a látáson és nem vala a ki

értené. * rósz e, 2.

9. RÉSZ.

Dániel könyörgése; 70 titkos hetek.

Dáriusnak az Assvérus * fijának elso

esztendejében, ki a Midiabeliek nem-

zetségébl vala, ki Királlyá tétetett vala

a Káldeusok országán. * i> ^- ^^

2. Birodalmának azeVí els esztendejé-

ben, én Dániel megértém a könyvekbl

az esztendknek számokat, melyrl az

ür szólott vala Jerémiás * Prófétának,

hogy hetven esztendt töltene bé Jéru-

sálem pusztulásiban.
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3. És emelem az én orczámat az Úr
Istenhez, hogy keresném ötet imádság-

gal, könyörgéssel, bjtöléssel és zsákban

való öltözéssel és hamuval.

4. Imádkozám az én Uramnak Istenem-

nek, és vallást tevék, és mondék : Kér-

lek, óh Uram, * nagy és rettenetes Isten,

ki megtartod a fogadást és az irgalmas-

ságot azokhoz, a kik téged szeretnek

és megrizik a te parancsolatidat

!

* Neh. 1, 5. 5 Móz. 7, 9.

5. Vétkeztünk és álnokságot cseleked-

tünk, hitetlenül cselekedtünk, * és el-

szakadtunk te tled, és eltávoztunk a te

parancsolatidtól és itéletidtl.
*2 Kir.17,13—20.

6. És nem voltunk engedelmesek a te

szolgáidnak a * Prófétáknak, kik szól-

tak a te nevedben a mi Királyinknak,

Fejedelminknek, atyáinknak és az egész

föld népének.*^^^- 28-33. jer. is, 12.44,9-21.

7. Néked Uram igazság, és nékünk or-

czánk pirulása, a mint ma * megtetszik

a Júda férjfiainak, Jérusálem lakosainak

és az egész Izráelnek, közel és távol va-

lóknak minden földeken, mellyekre kive-

tetted ket azó' gonoszságokért, mellyel

vétkeztek te ellened. " ^ móz. 26, u. 28-33.

8. Oh Uram nékünk orczánk pirulása

a mi Királyainknak, Fejedelminknek és

atyáinknak : mert vétkeztünk ellened.

9. A mi Urunké Istenünké az * irgal-

masság és bocsánat : mert tle f el-

szakadtunk. * 9. Sir. 3, 23. f vers 5.

10. És nem engedtünk a mi Urunk
Istenünk szavának, * hogy járnánk az

törvényiben, mellyeket adott vala élnk-
be az szolgái által a Próféták által.

* 2Kir.l7,13-20.

11. És az egész Izráel általhágta a te

törvényedet, és elhajlottak, hogy ne en-

gednének a te szódnak. Ezért reánk

omlott az átok * és esküvés, melly meg
vagyon irva Mózesnek az Isten szolgá-

jának törvényében ; mert vétkeztünk

ellene. *^ 28,15—68.

12. És valóba megbizonyította az

beszédét, mellyet szólott vala mi elle-

nünk és a mi * Biráink ellen, a kik

minket ítéltek, hozván mireánk nagy ve-

szedelmet : mert nem lett olly az egész

ég alatt, a minémü lett Jérusálemben.
* Jer. 24, 2. 3.

13. A mint me^ vagyon irva * a Mó-
zes törvényében, mindenestl a vesze-

delem reánk jö ve ! És a mi Urunknak
Istenünknek szine eltt nem esedeztünk,

hogy megtérnénk a mi álnokságinkból,

és figyelmeznénk a te igazságodra.
* 5 Mdz. 25, 15—68.

14. És siete azr a veszedelemmel, és

azt reánk hozá ; mert igaz a mi Urunk
Istenünk minden cselekedeteiben,

mellyeket cselekedett : mert nem en-

gedtünk az szavának.

15. Most mi Urunk Istenünk, ki kihoz-

tad a te népedet Égyiptom * földébl

hatalmas kézzel, és szerzettél magadnak
nevet, mint e mai nap bizonyítja. Vét-

keztünk, hitetlenül cselekedtünk

:

* 2 Móz. 12, 37. 13, 21. 22. 2 Kir. 17, 13-20.

16. Uram, a te minden igazságid * sze-

rint távozzék el, kérlek a te haragod és

búsulásod a te városodtólJérusálemtl,

a te szentséges hegyedtl, mert a mi
bneinkért, és a mi atyáinknak hamis-

ságaikért, Jérusálem és a te néped

gyalázatra f vagyon mindeneknek mi
körültünk. * 12. t zsoit. 79, 4.

17. És most hallgasd meg mi Istenünk

a te szolgádnak könyörgését és az

imádságit és * világosítsd meg a te or-

czádatate szent helyeden, melly elpusz-

titatott, az rért. * ^' Eszt. s, le.

18. Hajtsad én Istenem a te füledet,

és hallgass meg, a te szemeidet nyisd

meg, és tekintsd meg a mi pusztulá-

sunkat, és a várost, melly a te neved-

rl * neveztetik : mert nem a mi igaz-

ságinknak bizodalmában vetjük eldbe
a mi könyörgésinket, hanem a te nagy

irgalmasságidban való bizodalomban.
* Zsolt. 132,13. 14. Sir. 1, 4.

19. Uram hallgass meg, Uram légy

kegyelmes. Uram légy figyelmetes, és

cselekedd meg, ne késedelmezzél, tennen

magadért, * óh én Istenem : mert a te

nevedrl neveztetik a te városod és a

te néped! *Ésa.48. lo. u.

20. És még szólok és imádkozom vala,

és vallást tészek vala az én bnömrl,
és az én népemnek az Izráelnekbnérl

;

és vetem vala az én könyörgésemet az én

Uramistenem eleibe, az én Istenemnek

szent * hegyéért. ^^^^^ ^- ^

21. Én, mondom, még szólok vala az

én imádságomban : és ama férjfiu, Gá-
briel, * kit láttam vala látásban elször

hogy nagy sebességgel repül, megillete
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engemet az estveli áldozatnak ideje-

kor. * rész 8, 16.

22. És megtanita, és szóla nékem, és

monda : Dániel, most jöttem ki, hogy
megtanítsalak téged az értelemre.

23. A te könyörgésidnek kezdetiben,

kiméne a beszéd, és én jöttem, hogy
megjelentsem: mert te kedves Y^gj Is-

tennél; értsd meg azért a beszédet, és

értsd meg a látást:

24. Hetven hetek végeztettek a te né-

ped felöl és a te szent * városod fell,

hogy vége szakadjon a gonoszságnak,

és bépecsételtessék a bün, és hogykitisz-

titassék a hamisság és az örök igazság

meghozattassék, és bépecsételtessék a

látás és a Prófétzia, és felkenettessék a

szenteknek szenté. *versi8.

25. Tudjad azért és eszedbe vegyed:
e népnek szabadulása * és Jérusálemnek

megépittetése felÖl való beszédnek ki-

menésétl fogva a Krisztus Fejedelmig

hét hetek, és hatvankét hetek vágynak,

és haza vitetik a nép, és megépíttetik

ismét az utcza és a kerítés és lészen ez

az- idknek szorosságában.
*Esd. 1, 1-11. Neh. 2, 1—20. f Esd. 4,4-6.21 . Neh. 1,3.

26. És hatvankét hét után kivágattatik

a * Messiás, de a halál néki semmit
nem do^t. És a várost f és a szent íewp-

lomot elpusztítja a következend Feje-

delem népe annyira, hogy az vége le-

gyen néminémil viz özönnel, és mind a

hadnak végéig teljességgel való pusz-

tulás. * Luk 23, 33. 24, 21 . Ján. 1 , 42. 46. 50

.

t Luk. 19, 41-44.

27. És megersíti azoknak a szövet-

séget egy heten, és fél heten véget vet

a véres áldozatnak és az ajándéknak, és

az utálatosságoknak * elterjedések miatt

lészen pusztulás, és mindenestl fogva

való és eltökéllett pusztulás száll a

népre, *Mát. 24, 15.

10. KÉSZ.

Dániel látja' az Isten dicsségét.

Czírusnak * a Persiai Királynak harma-
dik esztendejében, szó jelenteték Dániel-

nek, ki neveztetik t vala az neve sze-

rint Baltazárnak és annak aszónak és a

rendelt nagy idnek igazsága ; és eszébe

vevé a szót és annak értelme adaték

néki azon látásban.
* Esd. 1,1—11. Ésa. 44,'-28. 45, 1. 4. f rész 1, 7.

2. Azokon a napokon én Dániel adám

magamat sirásnak, három egész hétnek
napjain.

3. Kívánatos állatok étkét nem ettem
hús és bor bé nem ment az én számon,
sem kenettel nem kentem magamat,
mig bé nem telének a három hétnek
napjai.

4. És az els hónak huszonnegyedik
napján valék én a nagy Hiddékel * nev
folyóvíznek partján. * ^ ^<^^- 2, 14.

5. És mikor szemeimet felemeltem
volna, látám és imé egy férjfiu vala ott

gyolcs ruháhm öltözve, és dereka fel

vala * övedzve drága szép arannyal.
* Ezek. 40, 3. Jel. 1, 13.

6. És az teste mint a Társis drágak,
és az orczája mint a villámásnak áb-

rázatja, és az szemei mint az ég \

szövétnekek, és az karjai és lábai mint
'

a tüzes éreznek ábrázatja, és az beszé-

dének szava, mint a sokaságnak szava.

7. És én Dániel látám egyedül e lá-

tást, a férjfiak pedig^ kik én velem va-
lának, nem * láták ezt a látást, hanem
nagy rettenés szállá reájok, és elfutának,

hogy^ magokat elrejtenék. ^- \
8. Es én magam hagyattam egyedül,

és látám ezt a nagy látást, és semmi
er nem marada bennem és az én szí-

nem megváltozók * annyira hogy erm
elveszne. * ^^sz 7, 23.

9. És haliám az beszédének szavát,

és mikor hallám az beszédénekszavát,

mintegy álom miatt orczámra * boru-

lék, és orczám a földön vala. * ^^'^'^

10. És imé egy kéz illete engemet, és

felállata engemet térdeimre, és az én

kezeimnek tenyereikre.

11. És monda nékem Dániel, kedves

férjfiu Istennél, értsd meg a beszédeket,

mellyeket én néked szólok és állj lábaidra;

mert most bocsáttattam te hozzád ! És
mikor e szót szólaná én velem, felállék

reszketvén.

12. És monda nékem : Ne félj Dániel:

mert az els naptól fogva mellyen indula
|

a te szived, hogy megértsed a látást,

és magadat* sanyargassad höjtöléseddel;

a te Istened eltt meghallgattattak a

te beszédid, és én jöttem a te beszédid-

ért. * ^^^'^ ^ ^

13. De Persia országának Fejedelme

álla én elmbe huszonegy napig, és imé

a Mihály * Angyal egy a f Fejedelmek

közzül jöve, hogy nékem segítségül
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lenne ; és én maradék ott a Persiai Ki-

rályoknál. * vers 21.

14. És jöttem, hogy néked tudtodra

adjam, a mi következik a te népedre az

utolsó * idkön : mert még a látás sok

napokra szolgál. * rész 9, 24—27.

15. És mikor szólna én velem e beszé-

dek szerint ; vetém orczámat a földre,

és megnémulék.

16. És imé egy, ki hasonló vala az

ember fijai hasonlatosságokhoz, illeté

az én ajakaimat, és megnyitám * a szá-

mat és szólék és mondék annak, a ki

áll t vala én elttem : Uram, e látásban

reám fordulának az én fájdalmim, any-

nyira, hogy semmi erm ne lenne.

* vers 15. f vers 5. 11.

17. És mimódon szólhat ezzel az én

Urammal az én Uramnak szolgája ?

mert én bennem attól fogva, én bennem,

mondom, nem álla meg az er, és lé-

lekzet nem marada én bennem.

18. És ismét illete engemet mintegy

embernek hasonlatossága, és az Angyal

megersite engemet.

19. És monda : Ne félj te kedves férj-

fiu : békesség néked, ers légy és báto-

rítsd meg magad ! És mikor szólna

velem, megbátoritám magamat és mon-
dék : Szóljon az én Uram : mert meg-
bátoritál engemet.

20. És monda: Tudod é, miért jöttem

hozzád ? Mert most térek meg, hogy

harczoljak a * Persiai Fejedelem ellen

;

és én ha kimegyek, imé f Görögország

Fejedelme j el. * vers 13. t rész s, 21.

21. De megbeszélem néked, a mi meg
vagyon jegyezve az igazságnak Írásá-

ban ; mert senki nincsen, a ki magát
ersen tartaná ezekben én velem : ha-

nem csak Mihály * Angyal a ti Fejedel-

metek. * vers 13.

11. RÉSZ.

Jövendt mond az Angyal a, Persiai
, Görögországi,

Egyiptomi és Siriai Királyokról.

Es én a Médiabeli * Dáriusnak els
esztendejében állék, hogy tet meger-
sítsem, és néki segítséggel legyek.

* rész 5, 30. 31. 9, 1.

2. És most igazságot jelentek néked :

Imé még három Király támad Persiá-

ban, és a negyedik elgazdagul nagy
gazdagsággal mindenek felett, és mikor
meghalad mindeneket gazdagsággal,fel-

támaszt mindeneket Görögország ellen.
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3. És támad egy ers ''Király és ural-

kodik nagy uralkodással, és cselekeszik

a maga akaratja szerint. * rész s, 5—7. 21.

4. És minekutánna * megállapodik

megrontatik az országa, és eloszol az

égnek négy széleire, de nem száll az

maradékira és nem az ö uralkodása

szerint uralkodnak mellyel uralkodott

:

mert kiszaggattatik az birodalma, és

egyebeknek adatik ezeken kivül.

* rész 8, 8. 22.

5. És megersödik a Déli Király, és az

Fejedelmei közzül másik megersödik;
és ez hatalmat vészen azon és uralkodik,

nagy uralkodás lészen az uralkodása.

6. És egynéhány esztend múlva egy-

bebarátkoznak,^ és a Déli Király leánya

megyén * az Északi Királyhoz
,
hogy

ket egybebékéltesse ; de nem lészen

annak arravaló karja ereje, sem pedig

ü Király meg nem marad az erejében,

hanem kézbe adatik az asszony, mind
azok a kik azt elhozták volt, mind az

attya, és a kik az idben azt bátorítot-

ták. * rész 2, 33. 34.

7. És támad annak a Király leányá-

nak gyökerének csemetéje közzül egy,

az Z[:^Va72/ rendiben, elmenvén hadat

viszen az Északi Király ersségei ellen^

és azok ellen munkálkodik, és azokat

elfoglalja.

8. És annakfelette azoknak isteneiket

is. Fejedelmeikkel és azoknak gyönyö-
rséges arany és ezüst edényeikkel egybe,

fogságba viszi Égyiptomba, és több

esztendeig uralkodik az Északi Király-

nál.
^

9. És a Déli Király az országába

megyén, és visszatér az földébe
;

10. De annak fijai hadat szereznek, és

minekutánna sokaságot és sok serege-

ket gyjtenek, elj nagy gyakorta, és

mint az árviz, azonképen kiterjed az

népe és általmegyen, és megtérvén ha-

dakozik mind az ersségéig.

11. És megháborodik a Déli Király, és

kimegyen, és megütközik az Északi Ki-

rállyal, és állat nagy sokaságot, és ada-

tik az a sokaság az kezébe.

12. És a sokaság felemelkedik, és fel-

fuvalkodik annak szive, és sok ezereket

elveszt, mindazáltal erejében meg nem
marad

;

13. Mert az Északi Király megtérvén,

állat az elébbinél nagyobb sokaságot,

- 56
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és egynéhány esztend múlva elmeg'yen

nagy sereggel és nagy gazdagsággal.

14. Es azokban az idkben sokan álla-

nak a Déli Király ellen, és a pusztító

fiak a te néped közzül felfuvalkodnak,

hogy megersitsék a látást, és elvesznek.

15. Mert elj az Északnak Királya^ és

töltést tölt, és megveszi az ers várost

:

és a Délnek Királyának karjai meg nem
állhatnak, sem az válogatott népe, és

semmi ereje nem Uszen az o ellensége

ellen való megmaradásra.

16. És minekutánna cselekeszik az

ellensége az kedve szerint, holott

senki nem lészen ellene álló, állani fog

a * kívánatos földön is
,
mellyet az

erejével megemészt. * rész s, 9. vers 41. 45.

17. Azután ismét elvégezi, hogy bé-

menjen az országának minden erejé-

vel, és békességnek szine alatt vele

valamit cselekeszik , és leányát adja

feleségül a Királynak^ azt beszédekkel

eláltatván : de az nem áll meg abban,

és az atfyának akaratja szerint nem
cselekeszik.

18. És fordítja orczáját a szigetekre,

és sok szigeteket megvészen ; de annak

gyalázatos cselekedetit megenyhíti egy

Hadnagy, visszaadván annak a gyaláza-

tot minden maga gyalázatja nélkül.

19. És fordítja orczáját az maga or-

szágának ersségeire ; és megbotrán-

kozván elesik, és nem találtatik.

20. És áll ennek helyébe egy, ki az

birodalmának dicsségében az adósze-

dt általjártatja ; ki rövid napon meg-
rontatik, noha nem haragban, sem via-

dalban.

21. És áll ennek helyébe egy utálatos,

és nem adják néki az ország koronáját

fejébe ; hanem csalárdsággal megyén
bé, és ^hízelkedéssel jut az országhoz.

22. És a karok árvízzel fogattatnak el

az orczája eltt, és megtöretnek, még
a szövetségnek Fejedelme is.

23. És békességnek szine alatt csalár-

dul cselekeszik azzal, és elmenvén gy-
zedelmet vészen kevés néppel.

24. Nagy csendességgel foglalja el az

országnak gazdag részét, és azt cseleke-

szi, a mit nem cselekedtek sem az

attyai, sem az sei, zsákmányt, pré-

dát, és gazdagságot oszt az ö vitézinek, és

gondolatival forgolódik az ersségeknek

megvételek fell ; de azt ideig eltitkolja.

25. És felindítja az erejét és szivét

a Déli Király ellen nagy sereggel, és a

Déli Király is ingereltetik hadra nagy
sereggel és igen erssel, de meg nem
állhat; mert gondoltak ellene gondo-
latokat.

26. És a kik az ételének részét eszik,

megrontják tet, és az.Ö seregét el-

nyomja ez árviz , és sokan seb miatt

elhullanak.

27. És ennek a két Királynak szive

gonoszra lészen és egy asztalnál hazug-

ságot szólnak egymásnak ; de az ta-

nácsok Yéghez nem megyén; mert annak

vége még másbizonyos iáore halasztatik.

28. Azért megtér az földébe nagy

gazdagsággal, és elméjében gondolkodik

a szent szövetség ellen, mellyet mikor

megcselekeszik, megtér az földébe.

29. Bizonyos idben ismét megyén
délre : de nem lés zen ollyan szerencsés

mint elször, vagy mint utolszor.

30. És jnek reá Olaszországi hajók,

honnét nagy bánatja lészen, és viszont

haragszik a szent Szövetség ellen, és

véghez viszi akaratját ; és visszatérvén

egyet ért azokkal, kik elhagyják a szent

frigyet.

31. És a karok mellé állanak, és

megfertéztetik a szent helyet, és elvesz-

tik a szüntelen való áldozatot; és felte-

szik a pusztító utálatosságot.

32. Mert a kik hitetlenül cselekesznek

az Isten szövetsége ellen, azokat meg-
fertézteti hizelkedésekkel

,
hogy az 3

isteneket esmérknek népét megfogják,

miképen hogy meg is cselekeszik.

33. És a népnek értelmesei, a kik so-

kakat oktatnak, elesnek fegyver és tz
miatt,^ fogság és rablás miatt sok ideig,

34. Es minekutánna elhullanak, meg-

segíttetnek kicsiny segítséggel, és adják

magokat hozzájok sokan szép beszé-

dekkel.

35. És az értelmesek közzül elhulla-

nak, hogy megpróbáltassanak és magok-

ban, megtisztíttassanak és megfej érit-

tessenek a végezett ideig : mert még az

elrendelt id tovább lészen.

36. És cselekeszik az akaratja szerint

az a Király, és felemelkedik, és felma-

gasztalja magát minden Isten felett, és

az isteneknek Istenek ellen csudákat

szól, és szerencsés lészen mig végre me-

gyén a harag: mert végezés lett afell.
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37. Az eleinek Istenivel is nem
gondol, sem az asszonynak kivánságára

nem figyelmez, és semmit Istennel nem
gondol, hanem mindeneknek felette

magasztalja magát.

38. És tiszteli a Maozim Istent az

székiben, az Istent is, kit nem esmér-

tek az ö attyai, tiszteli arannyal, ezüst-

tel, drágakövekkel, és kívánatos álla-

íokkal.

39. És cselekeszi, mind ezeket az ers-

ségnek keritésibén az idegen Istennél

:

a kit megesmérénd, megsokasítja annak

dicsségét, azokat sokakon Urakká teszi,

és a földet elosztja jutalom gyanánt.

40. A végnek idején pedig, megütkö-

zik vele a Déli Király, és mint a for-

gószél, ngy megyén reá az Északi Király

szekerekkel, lovagokkal, és sok hajókkal':

és bémegyen a földekre, és mintegy

árviz elszélled, és általmegyen az or-

szágon,

41. És megyén a kívánatos földre, és

sok városok megromlanak ; és ezek

megszabadulnak az kezekbl, Edom
és Moáb, és az Ammon fijainak Feje-

delmeik.

42. És veti kezeit a földekre, ésÉgyip-

tom földe nem menekedik meg tle.

43. És uralkodik arany és ezüst kin-

csein, és minden drágalátos javain Egyip-

tomnak ; a Libiabeliek is és a Szerecse-

nek lesznek az járásiban.

44. De a hirek rettentik el tet Nap-
keletrl és Északról ; és kij nagy
haraggal, hogy elveszessen és megöljön

sokakat.

45. És fundálja az palotáinak sáto-

rit, a tengerek között a kívánatos * szent

hegyen : és megyén annak tetejére, és

nem lészen néki segítje. * zsoit. 48, 2. 3.

12. RÉSZ.

Prófétál az Angyal a halottak feltámadásáról és a pró-

, fétzia homályosságárl.

Es az idben, mivelhogy a nagy Feje-

delem Mihály * Angyal uralkodik, ki a

te népedért áll, mikor lejénd a nyomo-
rúságnak ideje, mellyhez hasonló nem
volt attól fogva, hogy a nép kezdett lenni

mind az ideig : Akkor mondom az id-
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ben a te néped megszabadul, valaki Írva

találtatik ama könyvben. * rész 10, 13.

2. És sokan azok közzül, kik alusznak

a * földnek porában, felserkennek, né-

mellyek az örök életre, némellyek pedig

gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.
* Ezék. 37, 11. 12.

3. És a bölcsek fénylenek, mint az

égnek fényessége ; és a kik sokakat az

igazságra visznek, miként a csillagok,

örökkön és öfVké fénylenek.

4. Te pedig Dániel, zárd * bé e beszé-

deket, és pecsételd bé e könyvet a végs
ideig : tudakoznak errl sokan, és az ér-

telem bvebben lészen. * vers 9. rész s, 26.

5. És tekintém én Dániel, és imé más
két Angyal áll vala, egyik * a folyóvíz-

nek partján innét, a másik túl a folyó-

víznek partján. * rész 10, 4.

6. És egyik monda * a férjfiunak, ki

gyolcsba öltözött vala, ki a folyóvíz fe-

lett vala : Mikor lészen végek e csuda

dolgoknak. * rész 10, 5.

7. És haliám, hogy a férjfiu, a ki

gyolcsba öltözött vala, ki a folyóvíz fe-

lett vala, ki felemelte vala az jobb-

kezét, és balkezét az * ég felé, megeskü-
vék az örökké él Istenre, hogy f ideig,

idkig, és az idnek feléig, és minek-
utánna elvégezik a szent nép erejének

rontását, mind ezek elvégeztetnek.
* Jel. 10, 5. 6. f rész 7, 25.

8. És én hallám és nem értém s mon-
dók : Uram, mi lészen ezeknek végek ?

9. És monda : Menj el Dániel : mert
bé vágynak zárva és pecsételve e^ beszé-

dek az utolsó ideis:. * vers 4.

10. Megtisztíttatnak, megfej érittetnek,

és megfrisseltetnek sokan ; de a hitet-

lenek hitetlenül cselekesznek , és a

hitetlenek semmit nem értenek, de az

értelmesek értenek.

11. Ez idtl fogva, mellyen elvétetik

a szüntelen való * áldozat^ és feltétetik

a pusztításnak utálatossága ; lészen ezer

kétszáz és kilenczven nap. * rész ii, 31.

12. Boldog a ki várja, és éri az ezer

háromszáz és harminczöt napot.

13. Es te Dániel, menj el a te hatá-

rodig, és elnyugszol , és állasz a te ál-

lapotodra a napoknak végén.
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HÓSEÁS PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. EÉSZ.

Az Izrael bálványozásának példázatja : végre megtar-
tatik Júda én Izráel.

Az úrnak szava, melly volt Hóseáshoz

a Beéri fijához, az * üzziásnak, Jótám-
nak, t Akáznak, Ezékiásnak Júda Ki-

rályinak idejekben : és ff Jéroboámnak

idejében, ki Jóásnak az Izráel Királyá-

nak íija volt. * Ésa. I, 1. Ámos 1, 1.

t 2 Krón. 27, 1. 28. 29, 1. ff 2 Kir. 14, 23.

2. Elször igy szól azÚrHóseás által,

és monda az r Hóseásnak : Menj el,

végy feleségül magadnak egy nyilván-

való paráznát, és nevelj fiakat a pa-

rázna asszonytól: mert paráználkodván

paráználkodott e föld, hogy ne kövesse

az Urat.

3. Elméne azért Hóseás^ és vevé magá-
nak feleségül Gómert a Dibláim leányát,

ki terehbe esék, és szüle néki fiat.

4. És monda az Úr néki : Nevezd az

0 nevét Jezréelnek : mert egy kevés id
múlva megbüntetem a Jéhu házát * a

Jezréel városában tett f vérontásért, és

az Izráel országát elrontom.
* 2 Kir. 9, 1—7. t 2 Kir. 10, 6—31.

5. És akkor lészen ez, hogy az Izráel-

nek ivét * eltöröm Jezréelnek völgyé-

ben. * 2 Kir. 15, 29. Ésa. 8, 4.

6. Ismét teréhbe esék 6^omer^ és szüle

leányt, és monda az Úr néki : nevezd

az ö nevét Ló-Rukhamának : mert többé

nem mivelem, hogy megkegyelmezzek

az Izráel házának, hanem * elvesztvén

elvesztem tet : * 2 Kir. 17, 6.

7. De a Júda házának megkegyelme-
zek, és megtartom ket az ürokban
Istenekben ; de nem ivekkel, * sem fegy-

verekkel tartom meg ket, sem ütkö-

zetekkel, sem lovakkal, sem lovagokkal.
* 2 Kir. 19, 35. 36.

8. És elválasztván Ló-Rukhamát a

csecstl, ismét teréhbe esék, és szüle

fiat.
^

9. És monda az Úr: Nevezd az ne-

vét Ló-Amminak ; mert ti vagytok nem
én népem, én sem lészek ti /^íenetek

;

10. Mindazáltal az Izráel fijainak szá-

mok ollyan lészen, mint a tenger föve-

nye, melly meg nem mérettethetik, meg

sem számláltathatik ; és meglészen ez,

hogy a helyen, a hol * ezt mondották

nékik : Nem én népem vagytok ti ! ott

mondják ezt nékik ; az él Isten fijai

vagytok ti !
* vers 9, 12. Róm. 9, 25. 26.

11. És öszvegyülnek a Júda és Izráel

fijai egyenlképen, és egy * Fejedelem-

hez hallgatnak, s feljnek az ö hujdosá-

soknak földérl, mert nagy lészen Jez-

réel napja. * Ezék, 37, 19-22. 1 Kir. 11, 13-39.

12. Mondjátok meg a ti atyátokfiainak,

hogy már én * népeim k, és a ti hú-

gaitoknak, hogy kedvembe vágynak né-

kem. * vers 9. Ésa. 4, 2. 3. Jer. 31, 31-34. 33, 4—7.

2. RÉSZ.

Isten népének lelki paráznasága, büntetése : azután Is-

tennel uj egyesülése.

Pereijetekati anyátokkal, pereljetek:

mert nem én feleségem , én sem va-

gyok férje néki : vesse el azért az *

kurvaságát az orczájáról, és az pa-

ráznaságát az mejjérl.
* Ezék. 16, 24. 35, 45—47. 23, 2—21.

2. Hogy megfosztván mezítelen ne

hagyjam tet, és ne tégyem ollyanná,

minémü volt* születése napján ; és pusz-

taságra ne juttassam és száraz földdé

ne tégyem tet, és szomjuval meg ne

öljem tet. * Ezék. le, 4-7.

3. Az fijain sem könyörülök :
* mert

paráznaságból való fiak.

* rész 5, 7. Ésa. 57, 3. Ezék. 16, 35-45. Jer. 5, 7.

4. Mert paráználkodott az annyok,

szidalomba bémerült, a ki ket e világra

szülte : mert ezt mondotta : Elmegyek

az én szeretim * után, kik nékem meg-

adják kenyeremet, vizemet, gyapjamat,

lenemet, olajomat, és italomat.
* Jer. 44, 16. 17.

5. Annakokáért imé én tövissel bére-

kesztem az ö útát, és sövényt fonok

eleibe, hogy az ösvényét ne találja

meg.^

6. Es az szereti után járván azokat

ne érje el, és keresvén azokat ne találja

meg ; azután azt mondja : Elmegyek az

én els férjemhez : mert nékem akkor

volt jobban dolgom, mikor nála voltam,

hogynem mint mostan.
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7. Mert ö eszébe Dem veszi, hogy én

adom néki a búzát, a bort, és az olajt,

és én szaporitom meg az ezüstöt néki

;

pedig a Baálra költötte * az aranyat.

* Ezék. 16, 16—19.

8. Azokáért reá térek, és elveszem tle

az én * búzámat az idejében, és mus-
tomat divatjában, és kiragadom kezebi

az én gyapjamat és lenemet, mellyel az

ellenem való rútságát fedezte.

* Jííel 1, 4. 12.

9. Hogy kinyilatkoztassam * az go-

noszságát az ö szeretinek szemeik eltt,

és tet senki az én kezembl ki nem
ragadja. * Ezék. le, 37-42.

10. És megállatom minden örömét,

inneplését, újholdnak innepét. Szombat-
ját, es minden innepe * napját. * sir. 1, 4.

11. Elpusztítom szlit és figefáit

;

mellyek fell ezt mondta : Bérembe ju-

tottak ezek nékem, mellyet az én sze-

retim adtak nékem : és erdvé tészem

azokat, és mezei vad megeszi azokat.

12. És reá emlékeztetem tet a Baál
tiszteletinek napjaira, a mikor áldozott

annak, és mikor fülönfüggjével, arany-

lánczával magát felékesítette, és elment

az szereti után, és én rólam elfelejt-

kezett, ezt mondja az Úr.

13. Annakokáért imé én hozzám haj-

tom tet, mikor a pusztába viszem tet,

és szólok néki szép szóval.

14. És megadom néki az szlit on-

nét, és az Akor völgyét megmutatom^
hogy jó reménység támadjon bennek, és

énekel ott, mint ifjusá^fának idején, és

mint mikor Egyiptomnak földébl fel-

jve.
^

15. Es meglészen ez, azt mondja az Úr,
hogy akkor ezt mondod nékem :

* Én
férjem vagy ! és nem mondod többé ezt

nékem.' Én Baálom vagy ; * vers 22. jer. 2, 27.

16. És elvesztem aBaáloknak neveket

szájából, és nem emlékezik meg többé
azoknak nevekrl.

17. És frigyet * szerzek nékik azon a

napon a mezei vadakkal és az égi ma-
I

darákkal, és e földi csúszómászó álla-

tokkal ; és az ivet, a fegyvert, f és a

hadakozást elvesztem e földrl, és meg-
nyugotom ket nagy bátorsággal.

i
* Jób 5, 23. Ezék. 84, 25. f Ezék. 39, 9. 10. Ésa. 2, 4.

j

18. Es újonnan * eljegyzelek magam-

I

nak téged házastársul mind örökké, és

I

eljegyzelek téged magamnak igazsággal

és Ítélettel, kegyelemmel és irgalmas-

sággal. * Ésa. 4, 2. 4.

19. És eljegyzelek * tégedet magam-
nak hittel, és megesméred az Urat.

* Ésa. 54, 10-14.

20. És lészen azon a napon, hogy meg-
hallgatom, ezt mondja az Úr, meghall-

gatom az egeket, k is meghallgatják a

földet.

21. A föld is meghallgatja a * búzát,

a mustot, az olajt, és azok is meghall-

gatják Jezréelt. * vers ii.

22. És bévetem én magamnak tet a

földbe, és megkegyelmezek annak a ki

kegyelem * nélkül vala ; és ezt^ mondom
annak, a ki én népem vala : Én népem
vagy te ; pedig ezt mondja : Te f én

Istenem vagy !

* vers 1. rész 1, 9. Róm. 9, 25. 1 Pét. 2, 10. f vers 15.

3. RÉSZ.

Az Izrael vétke, megvettetése : felvétetése.

Továbbá monda az Úr nékem : Menj el

mégis, szeress olly asszonyt, mellyet a

férje szeretett, de ugyan parázna ; az

Úrnak az Izráel fijaihoz való * szeretete

szerint, kik mégis az idegen istenekhez

vágyakoznak , és szeretik f a palaczk

bort. * rész 9, 10. 11, 8. f Ésa. 28, 7.

2. És megszerzém azt magamnak tizen-

öt ezüstpénzen, és másfél véka árpán.

3. És mondék néki : Sok ideig ülsz te

özvegyen én számomra, nem paráznál-

kodó!, más férjhez sem mégy és én hoz-

zám vészlek ismét tégedet.

4. Mert az Izráel fijai sok ideig ülnek

Király * nélkül, Fejedelem nélkül, áldo-

zat nélkül, oltár nélkül, papöltözet nél-

kül, és képek nélkül. * rész lo, 3.

5. Annakutánna megtérnek * az Izráel

fijai, és megkeresik az Urokat Istene-

ket, és Dávidot t az Királyokat : és

félelemmel járulnak az Úrhoz és az

jóvoltához, az utolsé idkben.
* Jer. 30, 9. f Ezék. 34, 23-25.

4. RÉSZ.

Feddi s inti a népet a sok bnrl.

Halljátok meg az Úrnak beszédét, ti

Izráel fijai ; mert az Úrnak pere vagyon

e földnek lakóival : azért hogy nincs ö

bennek semmi igaz beszéd, semmi irgal-

masság, és az Istennek semmi *esmérete

nincsen e földi emherekhen.
* Jer. 23, 10. 11. 14.
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2. A hamis esküvés, a hazugság, * a

gyilkosság, az orvság, és a paráznaság

eláradtak, és egyik vér a másikat éri.

* 2 Kir. 21, 16. Ezék. 22, 6-8.

3. Annakokáért megromol e föld, és

minden lakói elvesznek róla minden me-
zei vadakkal, égi madarakkal, st a ten-

ger halaival egyetemben elvesznek.

4. Mégis bátor senki ne feddje s ne

oktassa az embert : mert a te néped

kétség nélkül hasonlatos azokhoz, kik

az Papj okkal szembe * szöknek.
* Ezék. 3, 26. 27. 2 Krón. 24, 20. 21. 25, 16.

5. De el kell fényes nappal veszned,

elvesz a Próféta is éjjel veled egyetem-

ben ; elvesztem a * te anyádat is.

* rész 2, 1—3.

6. Elvesz az én népem ;
* mivelhogy

tudomány nélkül való
,
mivelhogy te

megvetetted az igaz tudományt : én is

megvetlek tégedet, hogy Papom ne légy

nékem ;
és mivelhogy a te Istenednek

törvényérl elfelejtkeztél : én is elfelejt-

Jíezem a te íijaidról. * vers u. jer. 4, 22.

7. Mennél több jóval voltam hozzájok,

annál inkább ellenem jártak ; de én az

dicsségeket gyalázatra fordítom.

8. Az én népemnek bnéért való áldo-

zattal élnek, és azoknak bnökre nagy
szorgalmatossággal vigyáznak.

9. Annakokáért, a mint jár miattam
a nép, ugy jár a Pap ;

* és megbüntetem
tet, az gonosz útaiért, és megfizetek

néki munkájáért ; * Ésa. 24, 1.2. sir. 2, 20.

10. Mert esznek, de meg nem * elé-

gesznek : paráználkodnak, de nem sza-

porodnak : mert elszakadtak az Úrtól,

hogy ö néki ne szolgáljanak.

* 3 Móz. 26, 26. Mik. 6, 14.

11. A * paráznaság, a bor és a must
elvette eszeket. * rész 5, 4.

12. Az én népem az fa Istenétl kérd

tanácsot, hogy az pálczája feleljen

néki: mert a paráznaságoknak * lelke

megcsalta tet^ hogy paráználkodjanak,

elfordulván az Istenektl.
* rész 5, 4. Jer. 2, 27.

13. A hegyek * tetején áldoznak, és a

halmokon gyujtnak áldozó füstöt a

cserfa alatt
;
nyárfa és hársfa alatt

;

mert jó annak az árnyéka ; annak-
okáért a ti leányitok kurvákká 1 észnek,

és a ti menyeitek paráznákká. *Ezék. 20,28.

14. És nem büntetem é meg a ti leá-

nyaitokat, hogy kurválkodtak ? és a ti

menyeiteket
,

hogy paráználkodtak ?

mert k a paráznákhoz adják magokat,

és a kurvákkal áldoznak ; és az érte-

lem * nélkül való nép elvesz. * vers e.

15. Ha te paráználkodol is, Izráel,

csak hogy immár a Júda ne szakadna

el én tlem, és ne menjetek Gilgálba, se

ne menjetek fel á^í^ozm Bethávembe, és

ne esküdjetek ott, mondván : Él az Úr.

16. Mert mint a délczeg üsz, ollyan

délczeg az Izráel ; de ezennel tágas föl-

dön rizi ket az Úr, mint a bárányt.

17. A bálványokhoz ragaszkodott Ef-

raim : hagyj békét * néki Hóseás

!

* rész 7, 16. Jer. 15, 1.

18. Megdöglött az * borok; paráz-

nálkodván paráználkodtak , szerették

mondani az Fejedelmei az gyalázat-

jokra : Hozzatok f ajándékot

!

* Ésa. 1, 22. t 2 Móz. 23, 8.

19. De a hirtelen való veszedelemnek

szele, szárnyai alá veszi e népet, és

megszégyenül * az áldozatai miatt.

* 2 Kir. 17,6-12.

5. KÉSZ.
Feddi fképen a Papokat s Frendeket.

Halljátok meg ezt, ti Papok, vegyétek

eszetekbe Izráel háza, és hallgassátok

meg Királynak udvari népe^ mert ti ve-

letek vagyon pere az Urnak^ kik ollya-

nokká lettetek a köznépnek, mint aMispa
hegyén megvettetett * tr ; és a Tábor
hegyén kiterittetett háló. * Jei. 23, i. 2.

2. Kik az öldöklésre álnok tanácsot

tartottak
;

jóllehet én dolgom, hogy
mindeneket megbüntessek.

3. Esmérem én az Efraimot, és az Iz-

ráel nem rejtetetett el én tlem : mert

te Efraim most is*paráználkodol,meg-

fertéztetett az Izráel. * rész e, 10. 7, 11.

4. Nem igyekeznek azon, hogy az

Istenekhez * térjenek ; mert a paráznál-

kodásra való nagy huzg lélek vagyon

bennek, és az Urat nem esmérik.
* rész 4, 12. Jer. 18, 12. 44, 16-19

5. De elég tanú lészen Izráel ellen az

* kevélysége. Az Izráel azért és Ef-

raim az t álnokságokért elvesznek

;

még a Júda is vélek elvesz.

* Ésa. 28, 1. f rész 7, 10. 11.

6. Az juhaikkal és barmaikkal men-

nek az Urat keresni, de nem találják

meg ; mert elrejtezett ellök.

7. Hitetlenül cselekedtek az Úr ellen;

mert idegen * fiakat nemzettek : most
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már a veszedelem rövid napon f benyeli

ket az örökségekkel egybe.
* rész 2, 3. t 2 Kir. 15, 29. 17. 6. 25, 1. 11.

8. Kürtöljetek szaruval Gibeában,trom-

bitáljatok Kámában, kiáltsatok Bethá-

venben, azutáu te benned, óh Benjámin

!

9. Az Efraim elpusztúl a büntetésnek

idején : az Izráelnek nemzetségi között

eléggé * tanítottam az igazságot.
* 2 Kir. 17, 13-18. 23.

10. Felbontották a Júda Fejedelmi az

Isten törvényének * határát, de kiontom

reájok, mint a vizözönt, az én búsulá-

somat.

11. Prédára költ az Efraim, törvény

szerint romol meg : mert szabadakaratja

szerint járt az em&eW parancsolatok

után. * 2 Kir. 17, 19—21.

12. De én megemészt moly gyanánt

Uszek Efraimnak, és a Júda házának
szúféreg gyanánt.

13. És látá Efraim a maga * nyavalyá-

ját, Júda is látá a maga sebét, és Assi-

riába ment az Efraim, és Júda Járeb

Királyhoz küldött : de nem gyógyít-

hatott meg titeket, és nyavalyátokból

titeket meg nem orvosolhatott. " rész 7, 11.

14. Mert én az Efraim ellen ollyan le-

szek^ mint a kegyetlen oroszlán, és a

Júda háza ellen, mint az oroszlánkölyök:

én magam, én magam * megszaggatom,
és elmegyek

;
megragadom, és senki ke-

zembl ki nem ragadhatja ! * rész 8, 1. 5.

15. Elmegyek, visszatérek az én he-

lyemre, mind addig, mignem megesmé-
rik magokat, hogy vétkeztek, és mignem
megkeresik az én orczámat; mikor a

nyavalya rajtok lészen, idején * megke-
resnek engemet, mondván : * Ezék. e, 9.

6. RÉSZ.

Megtérés. Gonoszságokról való panasz.

Jertek el, * térjünk vissza az Úrhoz:
mert szaggatott meg, és gyógyit

meg minket, megvert, és béköti a mi
sebeinket. * Jer. 31, is. 19.

2. Megelevenít * minket két nap múlva

;

harmadnapon feltámaszt minket , és

élünk az orczája eltt. * Ésa. 26, 19.

3. Megesmérjük jóvoltát^ és eljutunk

az Úr kegyelmének esméretire, hozzánk

készült az kijövetele mint a hajnal,

és eljö mi hozzánk mint az es, mint a

tavasz idbeli es, a földnek alkalmatos

idejebeli esje.

887

4. Mit cselekedjem veled Efraim ? mit

cselekedjem te veled Júda? mert a ti

jámborságtok ollyan, mint a reggeli har-

mat, és mint a köd, melly reggel felkél.

5. Ezokáért megvertem az én Prófé-

táim által, megöltem* ket az én szám-

nak beszédivel ; és a te itéletid ollyanok

voltak^ mint a feljöv napnak világos-

sága. *Jer. 1, 10.

6. Mert irgalmasságot * kívánok én

tled s nem áldozatot, és az Istennek

esméretit inkább az égáldozatnál.
* 1 Sám. 15, 22. Ésa. 1, 11-17. Ámós 5, 21. 22.

7. De k , mint megromlott emberek,

megszegték az én * szövetségemet : és

abban hitetlenül cselekedtenek én ve-

lem. * rész 5, 10. 8, 1.

8. Gileád, az álnokság cselekedinek

városok, és vérontásba bémerült.

9. És mint a tolvajok lesik az embe-
reket, azonképen a Papitársaság egyenl
tanáccsal az úton embert ölnek ; mert

az szándékokat teljesitik meg.

10. Nagy gonoszságot látok az Izráel

házában, ott vagyon az Efraimnak pa-

ráználkodása, megfertéztetett az IzráeL

11. Te is Júda csemetéket plántálsz

magadnak, midn én visszahozom az én

népem foglyait

7. RÉSZ.

Mégis a bnrl való panasz.

Mikor az Izráel népét orvoslanám ; ak-

kor tetszék ki Efraimnak álnoksága, és

Samariának gonoszsága, mert csalárdul

cselekedtek, mint az éjjel bémen lopó,

mint a kivülvaló tolvaj egymást xoni]i\.

2. És nem gondolták az szivekben,

hogy minden gonoszságokat látom :

Most körülvették ket az gonosz

cselekedeteik, és én elttem vágynak.

3. Az gonoszságokkal vidámítják

meg a Királyt, és az hazugságokkal a

Fejedelmeket.

4. Mindnyájan paráználkodnak, hason-

latosok * a sütnek bég3mjtott kemen-
czéjéhez, ki csak akkor sznik meg
a,nnak geij esztésétl, mikor a megda-
gasztott tészta megkél. * vers e. 7.

5. A mi Királyunkat az öröme nap-

ján a Fejedelmek tömlöborokkal meg-
betegítették, 6 is * a csufolókhoz tette

magát ; * Péia. 20, 1.

6. Mert sziveket az álnoksághoz úgy
hozzá készítették alattomban, mint

a
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síitökenaenczét, me%, mikor egész éj-

szaka az ö sütöjök aluszik, reggel ég
mint a lángoló tz. * vers 4. 7.

7. Mindnyájan hevek a gonoszságban,

mint a hév sütökemencze, megemésztik

az ö Biráikat; minden Királyaik el-

hullanak, de mégis egy sem kiált én

hozzám közzlök.

8. Az Efraim a po^án?/népek * közzé

elegyítette magát, az Efraim oUyan,

mint a tz eltt meg nem fordíttatott

pogácsa. *Ésa.7, 1.5. 6.

9. Megették az idegen néjpek az ere-

jét, és Ö nem veszi eszébe
;
mégis szült

, még sem veszi eszébe magát.

10. És az Izráel kevélysége jóllehet

bizonyságot tészen Ö ellene : még sem
térnek * az ürokhoz Istenekhez , és

nem keresték tet mind ennyi f rongá-

lásd\)dA\ is. * Jer. 18, 12. f Áraós 4, 9.

11. És ollyan az Efraina, mint a bo-

lond galamb, balgatag ! Égyiptomra ki-

áltnak, és Assiriába ^ mennek. * rész 5, 13.

12. De valahová mennek, megvetem
nékik az én hálómat, és mint az égi

madarat levonszom ket, megkötözöm
ket, mint meghallották az Gyüleke-

zetekben.

13. Jaj nékik ; mert * eltávoztak én

tlem ; azért elpusztíttatnak ! mert hi-

tetlenül cselekedtek ellenem: én vál-

tottam meg ket ; és k hazugságot

szóltak ellenem. * Ésa. 30, 1-11.

14. És nem kiáltottak én hozzám szi-

vek * szerint, mikor az ágyasházokban

jajgattak : A búzáért, borért egybegyl-
nek ; de én tlem elszakadtak.* Ésa. 29.13.

15. És én bekötöztem az karjokat,

és megersítettem, de k gonoszt gon-

doltak ellenem.

16. Megtérnek ; c2e nem a Felséges Is-

fenhez, ollyanok voltak, mint a * csalárd

kéziv ; de fegyverrel hullanak el az

Fejedelmeik az nyelveknek kevélysége

miatt. Ez az megcsúfoltatások Égyip-

tomnak földében !
* zaoit. 78, 57.

8. EÉSZ.

Hirtelen j veszély a bálványozásért.

Vegyed szádba a kürtöt Hóseds^ és

mondjad ; Mint a kesely, * ollyan se-

besenj a veszedelem az Ürnak házára :

mert megszegték f az én frigyemet, és

az én törvényem ellen hitetlen íil csele-

kedtek. * 5 Mtíz. 28, 49. f rész 6, 7. 10, 4.

2. Kiált * én hozzám az Izráel : Én Is-

tenem, úgymond esmérünk tégedet

;

* résK 7, 12.

3. De messze távozott Izráel a jótól,

az ellenség azért kergeti tet.

4. Királyt emeltek k ; de nem én ta-

nácsomból, Fejedelemséget szerzettek,

s én nem tudtam : az ezüstökbl és

az aranyokból bálványt csináltak ; az-

okáért elvesznek.

5. Elhágy tégedet a * borjuképed, óh

Samaria, mikor az én haragom felger-

jed ellenek! Valyon meddig nem igye-

keznek az ártatlanságra? * i Kir. 12, 28-30.

6. Mert ez is a horju Izráelben táma-

dott, mesterember csinálta azt, nem
Isten : mert darabonként romol Sama-
riának * borjúja. * 2 Kir. 23, 15. le.

7. Bizony csak szelet * vetnek ?i földbe,

és forgószelet aratnak : nem indul

szárba, nem lészen abból a gabonából

liszt, és ha szinte teremne is ! az ide-

genek megemésztik azt.

* rész 10, 11. 13. Jób 15, 35.

8. Bényeli Izráelt az ellenség
,
majd

immár a pogányok között ollyanok lész-

nek, mint az * elvettetett edény

;

* Jer. 22, 28. 48, 38.

9. Mert k Assiriába mentek fel : oly-

lyak mint az egyedül való vadszamár

:

az Efraimiták szeretket bérlenek ma-
goknak :

10. Noha megbérlették a pogányokat,

mindazáltal egybegyjtöm azokat el-

lenek, és a Királynak és Fejedelmeknek

terhek miatt keseregnek egy kevéssé.

11. Mivelhogy az Efraim megsokasí-

totta az * oltárokat büntételre : annak-

okáért veszedelmire f lésznek néki az

oltárai. * rósz lo, 1. 1 2 mr. 17, 6. 7.

12. Eleibe irtam az én drága * törve-'

nyemet ; de k idegen dolognak állítot-

ták azt. * Zsolt. 147, 19.20.

13. Az én égáldozatomnak áldozatjá-

ban áldoznak nékem hússal, és meg-

eszik : de nem veszi jó néven az Úr;

immár megemlékezik az álnokságok-

ról, meglátogatja az álnokságokat,hogy

k * Égyiptomboz folyamnak. *rész9,6.

14. És elfelejtkezett * az Izráel az

Teremtjérl ; és oltárokat épített, és a

Júda ers városokat szaporított : én pe-

dig tüzet f bocsátok ki az városaira,

melly megemészti az palotáit.

* 5 Móz. 22, 15. 16. Jer. 2, 27. f rész 5, 13.
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9. RÉSZ.

Bizonyos veszedelem j a bnért.

Ne örülj te Izráel a te békességednek

mint egyéb népek : mert paráználkodás-

sal elszakadtál a te Istenedtl, szereted

a parázna bérit minden búza * széri-

den :
* rész 2, 4.

2. De a szér és a sajtó nem * tartja

el ket, és a must megcsalja ket.
* rész 2, 8-10.

3. Nem laknak az Úrnak földén, ha-

nem ismét Egyiptomba tér * az Efraim,

az Assiriában fertelmes étket esznek.
* 2 Kir. 23, 33. 34. Jer. 43, 7. 44, 16-19. 25.

4. Nem áldoznak az Úrnak borral, és

nem lésznek kedvesek az italiáldozat-

jai néki : az 'áldozatjaik ollyanok, mint

a síróknak kenyerek, a kik abban esz-

nek is, megfertéztetnek : mert az ke-

nyerek az lelkekért nem megyén bé az

Úr házába.

5. Mit cselekesztek az esztendnként
való Innepen, és az Úrnak Innepe nap-

ján?

6. Mert imé a pusztaság miatt elbuj-

dosnak : Egyiptom rekeszti bé ket,
Móf temeti el ket : kincsekkel épített

gyönyörséges örökségedet a csalán ve-

szi fel, és töYÍs fogjafel 2iZ lakóhelyei-

ket. * vers 3. rész 8, 13. Jer. 44, 27.

7. Elérkeztek az meglátogatásoknak
napjai, eljutottak a fizetésnek napjai,

megesméri akkor az Izráel, hogy bolond
volt * Prófétája, balgatag és hijábavaló

volt, az álnokságának sokságáért, és

Istennek ellene való nagy gylölségéért.
* Sof. 3, 4.

8. Efraimnak az én Istenemmel való

rállója, tudniillik a Próféta madarász-
nak * trivé lett minden utaiban, utá-

latos állat az Istenének házában

!

* Ezék. 13, 10. 18. 19.

9. Mélyen bémerültek a gonoszságba^

megromlott?k életekben^ miképen a Gi-

beabelieknek * idejekben
;
megemlékezik

Isten az álnokságokról meglátogatja
az gonoszságokat.

* rész 10, 9. Bir. 19, 22. 25.

10. Oly kedves volt én nálam az Izráel,

mint a pusztában talált szl, és mint
a figefának els gyümölcse az els
termésében, ollyan kedvesen fogadtam
a ti atyáitokat ; de k a * Baálpeór bál-

vání/hoz bémentek,és nagy szegyenséggel
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tlem elszakadtak, az utálatosságok

volt az kedvek szerint.

*4 Móz. 25, 3. Zsolt. 106, 28.

11. Efraimnak dicssége * elrepül mint

a madár, még születésétl, méhben hor-

doztatásiiól, fogantatásától fogva.

*rész 10, 3. 6. 7.

12. Mert még ha fiakat neveléndnek

is ;
* kiszaggatom ket, hogy emberkort

ne érjenek; bizony jaj is lészen nékik,

mikor eltávozom tlök ! * rész 2, 3.

13. Efraim a mint én láttam ollyan,

mint a Tírus városhMi hajlék alatt ked-

vére plántáltatott fa: de mindazáltal

Efraim kihozza az fijait a veszede-

lemre.

14. Adj valamit nékik Uram: de mit

kérjek^ hogy adj? Adj gyermek veszt
méhet nékik, éstéj nélkül való kebleket.

15. Minden gonozságok * Gilgálban

vagyon : mert ott gylöltem meg ket
az gonosz cselekedeteikért, kivetem há-

zamból ket, nem szeretem többé ket

;

minden Fejedelmeik elállottak mell-
lem. * rész 12, 11.

16. Megverettetett Efraim, megaszott

az gyökerek, nem teremnek * gyümöl-

csöt, még ha nemzenének is, az mé-
heknek szerelmes magzatit f megölöm.

* vers 14. f vers 12.

17. Elveti az én Istenem ket : mert nem
fogadták az szavát, * és bujdosókká

lésznek a pogányok között. * 2 Kir. 17 6.

10. RÉSZ.

Közel a veszedelem a meg nem térökhöz.

Mint a megszedett szl, * ollyan az

Izráel : gyömölcsöt terem magának, az

gyümölcsének sokasága szerint meg-
sokasította az oltárokat, bven költött

az oltárokra, az földöknek bsége sze-
rint, jól tettek a képekkel.

*2 Kir. 15, 29. Éa. 5, 2.

2. Elhasonlott az Istentl az szivek,

majdan reájok rakodik az bnök:
maga az Isten elrontja az oltáraikat,

és eltöri az bálványaikat.

3. Mert ezennel magok kezdik mon-
dani: Nincsen nékünk * Királyunk : mert
nem féltnk az Úrtól, és a Király mi
jót tehet velünk ? * rész 3, 4. 2 Kir. 17, e. 7,

4. Szóval tartották az Istent, hamisan
esküdtek, megszegték a ^ szövetséget

az jámborságok ollyan, mint a földnek

barázdáiban termett üröm. * rész 5, 10. i

.
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Ö.Bethávennek üszi miatt megrémül-
nek Samariának lakói: mert megsiratja

azt * az népe és az ö Papjai, kik annak
örülnek : mivelhogy annak dicssége el-

távozik Ö tle. *verslO.

6. És az is Assiriába vitetik Járeb Ki-

rálynak ajándékon: szégyent vall Efraim,

és megszégyenül Izráel az tanácsa

miatt.

7. Kivágattatik * Samariának Királya,

mint a viz szinén való tajték. *2Kir. i?, e.

8. Es elvesznek ilveunek magas helyei,

mellyeh az Izráelnek gonoszsága; tövis

és pogácskóró nevekedik az oltáraik-

nak helyeken : és azt kezdik mondani a

hegyeknek : Borítsatok bé * minket ! és

a halmoknak : Omoljatok mi reánk !

*Ésa. 2, 19. Jel. 6, 16.

9. Gibeának napjaitól fogyaazon bn-
ben voltál Izráel, abban maradtatok meg,

nem fogott ö rajtok a * Gibeabeli vesze-

delem, melly lett az álnokságoknak íijain.

*Bir. 19, 22. 25.

10. Fogadásom * tartju s megrongálom
ket, és népek gyülekeznek ellenek: még
ha két barázdában bészoritkoznak is.

* Jer. 44, 26. vers 5.

11. Ollyan az Efraim, mint a nyom-
tatásra szoktatott és azt szeret üsz :

de én is az kövér nyakán általmentem,

lovagolni indítottam Efraimot, a Júda

szánt, * Jákób pedig magának boronál.

*vers 13. rész 8, 7. 8.

12. Vessetek igazságot magatoknak,

hogy kegyelemnek mértékét arassatok,

szántsatok magatoknak * uj ugarát : mert

ideje megkeresnetek az Urat mind ad-

dig, mig hozzátok ]6]]6n^ és igazságnak

esjét adjon néktek.
* Jer. 4, 3. 4. Gal. 6, 7. 8. Jak. 3, 18.

13. Istentelenséget szántottatok, és ál-

nokságot * arattatok, hazugságnak gyü-

mölcsét ettétek : mert a te utadban

biztál, a te ers népednek sokaságában

;

*Péld. 22, 8.

14. Ezokáért zendülés támad a te né-

ped között, és minden te ersséged el-

pusztíttatik, miképen elpusztitá Sálmán
a * Beth-Arbeit a harcznak napján : az

anya a fiakkal egybe a földhöz veretik.

* 2 Kir. 18, 34.19, 13.

15. így cselekeszik ti veletek Béthel a

ti nagy gonozságtokért : egy hajnalban

hirtelen * elvész az Izráel Királya !

* vers 7.

11. RÉSZ.

Panaszkodik és fenyegetödzik az Isten.

Mikor még gyermek * vala az Izráel,

kedveilém tet; és Egyiptomból f hi-

vám ki az én fiamat. * 2 móz. 4, 22. 23

.

t 2 Mz. 3, 7. 8. 12, 51. 2 Móz. 13, 21. Máté 2, 15.

2. Hivák ket : de k másfelé méné-
nek ellök, Baálimnak áldozának, és a

bálványoknak áldozának jóillattal.

3. Én igazgattam az Efraim lábának

járását; ölemben* hordoztam Efraimot;

de nem esmérték meg, hogy meggyógyí-
tottam ket. * 5 Mz. 32, 10-12. Jer. 31, 20.

4. Embereknek kötelével vontam ket
hozzám, szeretetnek köteleivel, és vol-

tam nékik ollyan, mint a kik a jármot

a baromnak nyakában megkönnyebbí-
tik, és ételt adtam n3aigalmasan eleikbe.

5. Nem tér vissza Égyiptomnak földé-

be; de az Assiriai Király * lészen az

Királya, azért hogy nem akartak meg-
térni.^

6. Es fegyver száll az városira, és

megemészti az zárjait, és megemészti
ket az tanácskozásokért. * 2 Kir. n, e.

7. Az én népem megátalkodott * az én

tlem való elszakadásban, nagy felszóval

hivják t tet; de senki nem indul meg
rajta !

* vers 2. Jer. IS, 12. f 2 Kir. 17, 13—15.

8. Miképen cselekedjem veled Efraim ?

Miképen adjalak kézbe tégedet, Izráel!

Miképeu cselekedjem veled ugy, * mint

Admával ? ugy tegyek é veled mint Sé-

boimmal? megesett én bennem az én

szivem és egyetembe megbántam igye-

kezetimet. * i móz. 19, 24. 25.

9. Nem cselekszem az én haragomnak
búsulása * szerint, nem térek Efraimnak

elvesztésére : mert Isten vagyok én és

nem ember : Szent te közötted, és nem
megyek bé haraggal a városba.

* Jer. 31, 20-28.

10. Az Úr útán * járnak, és ordit mint

az oroszlán : mikor ordit, akkor retteg-

nek a napnyugotnak lakói.

* rész 3, 5. 5, 15.

11. Kettegve jnek el, mint a madár

Egyiptomból, és mint a galamb Assiri-

ának földébl : és lakosokká tészem ket
az házaikban, ezt mondja az r!
12. Körülvett engem mintegy meg-

szállott várat Efraim hazugsággal, és az

Izráel háza csalárdsággal; a Júda pe-

dig még uralkodik az Istennel, és a
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szentekkel a hivségben megmaradott

még.
12. RÉSZ.

Hijábavaló reménység : fenyegetés.

Széllel * tápláltatik Efraim, és a nap-

keleti száraztó szelet követi
;
naponként

a hazugságot és a pusztaságot sokasítja

:

frigyet szerez az Assiriussal, és olajt

küld t Egyiptomba.^ * rész s, 9. t rész 7, ii

.

2. Pere vagyon az Úrnak Júdával, hogy

meglátogassa * ostorával a Jákóbnak

házát az Öutai szerint, az ö cselekedetei

szerint f fizet meg néki.

* Ésa. 2, 6. i Róm. 2, 6—11.

3. Az anya méhében megragadá Jákóh

az bátyának * sarkát, és az erejével

küzdék az Istennel.

*1 Mdz. 25, 26. fi Móz. 32, 24—28.

4. És küzdék az Angyallal, és meggyzé,
sira és könyörge néki ;

* Béthelben találá

meg Isten tet, és ott szóla mi velünk.

* 1 Móz. 55, 7—15.

5. És Seregeknek Ura Istene, Úr az

megemlékeztet neve!

6. Te is térj meg a te Istenedhez, rizd

meg az irgalmasságot és az Ítéletet, és

mindenkor a te Istenedben vessed re-

ménységedet.

7. Kánaán * nemzet ez, kezében vagyon

a hamis mérték, szereti a ragadozást.
* Ezek. 16, 45.

8. És ezt mondja Efraim : Bizonyára

meggazdagultam, gazdagságot szerzet-

tem magamnak, semmi keresetemben

nem találnak nékem álnokságot : mert

nagy bün volna az.

9. Noha én vagyok a te Urad Istened

Egyiptomnak * földétl fogva : de sáto-

rokban lakóvá tészlek ismét tégedet,

mint ama gyülekezetnek idején.

* rész 13, 4.

10. És szólottam néktek a Próféták

által, s én magam sok látásokat jelen-

tettem neHA;, ésa Próféták által példázó

dolgokaii^mutogattam.

11. vagyon éíGrileádban hamis-

ság ? bizony hazugság vagyon ! Gilgál-

ban * ökrökkel áldoztak, az oltáraik is

olly igen sokak, mint a szántóföldnek

barázdáin a rakások. * rész 4, u. 15. 9, 15.

12. És Siriának földére bujdosott Já-

kób, és ott szolgált Izráel az * felesé-

géért, és juhot rizet feleségéért.

* 1 Móz. 29, 15 -18.

13. És a Próféta által * felhozta az Úr

Izráelt Égyiptomból és a Próféta által

szabadította meg. *i kíi. s, 53. Csei. 7,35. 36.

14. Ingerlette Efraim az Istent az

magas bálványozó helyein; de megla-
kol * az istentelenségérl, és megadja
néki az gyalázatját az Ura.

Klr. 17, 6- 9.

13. RÉSZ.

Mégis panaázolkodik a népnek elvetemedésérl.

Mikor Efraim szól vala, mindenek ret-

tegnek vala tle, felvette magát az Izráel

népe között ; de vétkezék a Baállal, * s

meghala.

2. Még most is többitik bneiket, és

képeket öntöttek magoknak az ezüs-

tökbl az értelmek szerint, mellyek

bálványok és mesterembereknek mvök
mind ez, mellyekrl magok mondják,
hogy a melly emberek áldoznak, csó-

kolgassák a borjukat. * 2 Kir. 17, 6-12.

3. Aunakokáért ollyannálésznek mint
a reggeli köd, mint a reggel felkel
harmat, és mint a polyva, * mellyet a

szél elhajt a szérrl, és mint a füst,

melly a kürtrl kimegyen és eloszol.

* Zsolt. 1,4.

4. És én volnék a te Urad Istened

Égyiptom * földétl fogva, s nem kell

vala nálamnál több Istent esmérned:
mert nincs több Szabadító éa nálamnál.

* rész 12, 9. 2 Móz. 19, 5—8.

5. És esmértelek téged a * pusztában,

a vizetlen és a száraz földön. *5 móz. 2,7-

6. Bv földre hozám, és megelégedé-
nek, megtelének ; de elhivék f magokat,
elfelejtkezének én rólam. t5 móz. 32, 15.

7. Azért én mint az oroszlán * ollyan

lészek rajtok ; mint a párducz, leselke-

dem utjokban utánnok. * rész 5, 12. 14.44,1.

8. Eleikbe futok mint a * medve, melly-

nek kölykeit elvették, megszaggatom
sziveket, béleket; bényelem ket ott,

mint az oroszlán, a mezei fenevad el-

szaggatja ket ! * Sir. 3, 10.

9. Te magad f vesztetted el magadat,
Izráel : mert én bennem segítséged va-

gyon, t rész 11, 5.

10. Eu vagyok örökké-, de hol vagyon
a te Királyod, hogy megoltalmazna té-

ged minden városidban ? és hol vágy-

nak a te Biráid, kikfellezt mondottad
nékem: Adj * Királyt és Fejedelmeket

nékem ? * 1 sám. s, 5.

11. Adék néked Királyt * haragom-
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ban, és elvm te tled az én busultom-

ban. * 1 sám. 8, 7. 10, 21. 24. 31, 1. 2.

12. Pecsét * alatt vagyon Efraimnak
álnoksága, elrejtetett az ö büne. * J^b u, 17.

IS. De gyermekszülönek fájdalnia száll

reá : bolond fiu ö ; mert születésének

idején meg nem fúladna. *rész 7, 11.

14. A koporsó hatalmától megment-
hetném ket : a haláltól megszabadít-

hatnám ket : Halál, * te veszedelmed

lészek én, koporsó, romlásod lészek én

néked : elrejtetett a változás az én sze-

meim eltt. * Ésa. 25, 8. 1 Kor. 15, 55.

15. Jóllehet nevekedik az attyafiai

között! de elj a napkeleti ^zámzío szél

az Úr szele, melly a pusztából felj, és

megszáraztja * az erét,és megszárad az

kútfeje; elragadozza minden drága

marhájának kincsét. *rószio, u. 15.

14. RÉSZ.

Az Istenhez térk szégyent nem vallanak.

Elpusztíttatik * Samaria : megkeserítette

az Istenét,fegyver miatt hullanak el az

lakosai^ oszlopokhoz verik az apró

gyermekeiket, és az terhes asszonyaik

ketté vágattatnak.
* rész 10, 7. 2 Kir. 17, 6.

2. Térj megizráel ate Uradhoz Istened-

hez *
: mert elromlottál e te álnoksá-

godban. * rész 13, 9.

3. Vigyetekbeszédeketistenhez veletek,

és térjetek az Úrhoz: mondjátok ezt

néki : minden álnokságinkat vedd el mi
rólunk, és légy kegyelmes mi hozzánk,

14. JÓEL 1.

és áldozunk néked a mi * ajakainknak

tulkaival. *zsid.i3, 15.

4. Az Assiriai Fejedelem nem oltalmaz

ezután minket, nem ülünk lóra, és nem
mondjuk ezután a mi kezeink munká-
joknak :

* Mi Istenünk vagytok ti : mert
az árva te nálad talál kegyelmet.

* rósz 2, 15. Ésa. 17, 4. 8.

5. Meggyógyítom az tlem való el-

szakadásokat, ingyen való nagy kedvem-
be veszem ket : mert elfordul * az én

búsulásom róla. * rész 11,8. 9.

6. Lészek Izráelnek mint a harmat,

virágzik mint a liliom, gyökeret ver,

mint a Libánus hegyen való élfa.

7. Kiterjednek az ágai, és az ékes-

sége ollyan lészen, mint az olajfának:

ékessége^ és az szaga mint a Libánusé.

8. Megújulnak az árnyékának lakói,

és megelevenednek, mint a földbe vetett

búzamag és csemetéznek mint a szlt,
és az szaga ollyan Uszen, mint a Li-

bánus hegyen termett bornak szaga.

9. Ezt kezdi az Efraim mondani: Mit
tészek én többé a bálványokkal? én

meghallgattam és megtekintettem tet;

lészek én nékimmi a zöldell jegenyefa,

én náiam lelted a te gyümölcsödet.

10. Kicsoda a bölcs, * hogy megértené,

ezeket ?Kicsodaíiz értelmes, hogy eszébe

venné ezeket ?Mert igazak az Úrnak útai,

és az igazak járnak azokon ; de az isten-

telenek megbotlanak rajtok.

* Zsolt. 107, 43.

JÓEL PEÓFÉTA KÖNYVE.
1. RÉSZ.

Feddi a nép keménységét ; böjtölósre int.

Az Úrnak szava ez, melly lett Jóel ál-

tal, a Petuel íija által.

2. Vének halljátok meg ezt, és földnek,

minden lakói hallgassátok meg : Valyon

volt e valaha illyen dolog a ti idtök-
ben ? és valyon a ti atyáitoknak idej ék-

ben volt é f

3. Beszéljétek meg ezt a ti Ujaitoknak

és a ti íijaitok az fijaiknak, és azok-

nak fijaik beszéljék meg az maradék-

jóknak.

4. A mi megmaradott vala a sáskától,

megvevé a cserebogár, és a mi a csere-

I bogártól megmaradott vala, megevé a

hernyó, és a mi a hernyótól megmara-
dott vala, elsüté a ragya.

5. Serkenjetek fel részegesek, és sírja-

tok, és ordítsatok mindnyájan ti borivók

a mustért; mert elvétetett a ti szátoktól.

6. Bizonyára ers nép * jöve fel az én

földemre, mellynek száma nincsen : az

fogai ollyanok, mint az oroszlán fogai

és annak zápfogai ollyanok^ mint 3.7. öreg

oroszlán zápfogai. *vers 4. rész 2, 2-11.

7. Pusztává tevé az én szlmet, és az

én figefáimat meghántá, megmezitele-

nitvén megmezitelenité,és széllyelh ányá;

meghervadának az ágai.
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8. Keseregj, mint a gyászban járó

menyasszony az ifjúságának férjén.

9. Elkölt az Úr házából a kenyérrel

s borral való áldozat, keseregnek * a

Papok az Úrnak szolgái. * vers 13.

10. Elpusztíttatott a mez, keseregnek

a földnek lakói : mert elveszett a * búza,

elszáradott a must, megizetlenült az

olaj.

11. Szégyenüljetek meg szántóemberek,

ordítsatok ti szlómivesek, a búzáért és

az árpáért : mert elveszett a mezó ga-

bonájának aratása. *Hós. 2,

8

12. Mert kiszáradott a szlt, elve-

szett a figés kert, a pomagránát is, a

pálmafa is, és az almafa ; a meznek
minden élfái * kiasztak; bizony kiszá-

radott az öröm az embereknek fijai köz-

ZÜl. * vers 7.

13. öltözzetek zsákba, és sírjatok ti

Papok, jajgassatok ti, kik az oltárhoz

szolgáltok, jöjjetek el, háljatok gyászru-

hában, kik az én Istenemnek szolgái

vagytok : mert a ti Istenteknek házából

elveszett * a kenyérrel és borral való

áldozat. * vers 9.

14. Hirdessetek* böjtött, hívjátok öszve

a népet, gyjtsétek egybe a Véneket,

és a földnek minden lakóit a ti Uratok-

nak Isteneteknek házába, és kiáltsatok

az Úrhoz, ezt mondván : * rész 2, 15.

15. Jaj nékünk e nap: * mert közel

vagyon az Úrnak napja, és ugy j mint
a pusztító, mindenható Istentl !

*rész 2, 1. Ésa. 13, 6.

16. Avagy nem szemünk láttára ve-

szett é el az élés ? a mi Istenünk házá-

ból az öröm és a vigasság ?

17. Elrothadtak az elvetett magok a

barázdák alatt, elpusztultak a gabonás-
házak, elromlottak a csrök : mert ki-

aszott a búza afidbl.

18. Miképen fohászkodik az oktalan

állat, bgnek az ökrök: mert nincsen

élések
; még a juhoknak nyájok is el-

veszett!

19. Te hozzád kiáltok. Uram I mert az

aszálynak tüze megemésztette a pusz-

tabeli füvet és a hévség * elégette a me-
znek minden élfáit. * rész 2, 3.

20. Még a mezei vadak is te hozzád
kiáltanak: mert elszáradtak a folyóvi-

zeknek völgyei : mert megemésztette a

hévség a pusztabeli zöld füvet

!

2. RÉSZ.

A sáskák leirása : Intés penitentziára, a természet és

kegyelembeli áldásoknak Ígéretei által.

Kürtöljetek * Sionban és kiáltsatok az

én szent hegyemen : rémüljenek meg e

földnek minden lakói : mert eljött az

Úrnak napja, mert közel vagyon.* versi?.

2. A sötétségnek és a homálynak napja,

a ködnek és sürü homálynak napja;

mind a hajnal ollyan hirtelen kiterül a

hegyekre : nagy és rettenetes nép, kihez

világ kezdetitl fogva hasonló nem volt

s többé sem lészen nemzetségrl nem-
zetségre.

3. Megemészt tííz lészen eltte, és

utánna éget láng ; Judának földe oly-

lyan eltte, mint a paradicsom kerté,

de utánna pusztulásnak pusztája lé-

szen, s ugyan nem menekedhetik meg.

4. Annak tekintete, mint a lovaknak

tekintetek, és futosnak mint a lovagok.

5. A hegyek tetején olly zörgéssel ug-

rándoznak, mint a szekerek zörgése, és

mint a pozdorja emészt lángnak csat-

togása : mint az ütközetre készült ers
nép

!

6. A népek elrémülnek tle, minden

orczák elfeketednek tölök valóféltekben.

7. Ollyanok mint az óriások, széllyel

futosnak mint az ütközetre való férjfiak,

a kfalra felhágnak, és kiki szabadon

jár az után, nem tartoznak meg ut-

jokban.

8. Senki a társát utában nem szoron-

gatja, kiki szabadon jár az utában, a

fegyver közzé mennek, még sem esik

seb rajtok.

9. A várost szabadon általjárják, a

kerítésen futosnak, házakat meghágnak,
ablakokon bémennek mint a lopó.

10. Reszket a föld eltte, és ke-

seregnek az egek ; a nap és a hold el-

feketednek, és a csillagok megvonszák
fényeket.

11. Es az Úr szól az serege eltt:

mert felette igen nagy az tábora ; mert
ers a ki megcselekszi az beszédét

;

Mert nagy az Urnák napja, és igen * ret-

tenetes, s kiállhatja meg azt ?

* vers 3, 4. rész 1, 4. 10.

12. És még szinte most is, ezt mondja
az Ür: * Térjetek meg énhozzám teljes

szivetek szerint, böjtöléssel is, sírással

is, kesergéssel is. * jer. 4i.

13. És szaggassátok sziveteket, nem



894 ' JÓEL

ruháitokat, és térjetek a ti Uratokhoz

Istentekhez : mert kegyelmes és ir-

galmas, késedelmes a haragra, és nagy

kegyelmesség^ * s megtartozik a bün-

tetéstl. * 2 Móz. 34, 6.

14. Ki tudja * talán hozzátok tér és

megbánja szándékát és kitudja^ talán ál-

dását hagyja utánna rajtatok, meghagyja
a kenyérrel és borral való áldozatot a

ti Uratoknak Istenteknek.
* Ámós 5, 15. Jón. 3, 9.

15. Kürtöljetek Sionban, * szenteljetek

böjtöt, hirdessetek gylést. * rész i, u.

16. Gyjtsétek öszve a népet, hirde-

sétek gylést, vegyétek mellétek a vé-

neket, vegyétekközzétek az aprócskákat

és a csecsszopókat : menjen ki a vle-
gény az bels * házából, és a meny-
asszony az ágyasházából. * i Kor. 7, 5.

17. Aíemp?omna&tornáczaközött, és az

oltár között sírjanak a Papok az Úrnak

szolgái, s mondják ezt: Légy kegyel-

mes Uram a te népedhez, és ne bocsás-

sad szidalomra a te örökségedet, hogy

a pogányok rajtok uralkodjanak
;
hogy

ne mondják a népek : Hol vagyon * az

Istenek ? * zsoit. 42, 11. 79, 10.

18. És nagy buzgó szeretettel hozzá

fogadja az r az földét, és megke-
gyelmez az népének.

19. És választ tészen néki az Ür, s ezt

mondja az népének: lm én adok nék-

tek búzát, mustot és olajt, és megelé-

gedtek vele, és nem adlak többé titeket

a pogányoknak szidalmokra.

20. És az északi népet * messze zöm
tletek, puszta és száraz földre szélesz-

tem tet, a napkeleti tengerre fordítom

arczal, és az utolját az utolsó tengerre,

felmegyen az doha, felmegyen az

bzi : mert elhitte magát hogy minden

tehet legyen.

21. Ne félj föld népe, hanem örülj és

vigadj : mert az Úr nagy készülettel ké-

szült a te segítségedre.

22. Ne féljetek mezei vadak : mert

a fa gyümölcsét megtermi a fige és a

szl kihozza az gazdagságát.

23. Ti is Sionnak fijai örvendezzetek

és vigadjatok a ti Uratokban Istentek-

ben : mert záporest szállit le néktek,

idején és késn való est azelsAonap-

ban. * Ésa. 14, 24. 25.

2. 3.

24. És megrakodnak csreitek búzával,

csikorognak a sajtók borral s olajjal.

25. És kipótolom az esztendket,

mellyekben a sáska, a cserebogár, és

a hernyó az életet megették, az én nagy

seregem, mellyet reátok küldöttem vala.

* rész 1, 4.

26. És szüntelen esztek, és megelé-

gesztek, és dicséritek a ti Uratoknak

Istenteknek nevét : mert csudaképen

cselekedett veletek, és nem marad az én

népem szégyenben örökké.

27. És megtudjátok, hogy az Izráel

között vagyok én, és én vagyok a ti

Uratok Istentek, és nincsen több én ná-

lamnál; és nem pironkodik örökké az én

népem.

28. És ezután lészen ez, hogy kiöntöm

az én Lelkemet * minden emberre, és

prófétálnak a ti íijaitok és leányitok ; a

ti véneitek álmokat látnak és a ti ifjai-

tok látásokat látnak. * Ésa. 44, 3. csei. 2, 17

29. St még az én szolgáimra és szol-

gálóleányimra is kiöntöm az én Lelke-

met azokon a napokon.

30. És csudákat tészek az egekben és

e földön
;
vért, tüzet, és ködoszlopokat.

31. Anap * setétséggé válik, és a hold

vérré, minekeltte elj az Úrnak nagy és

rettenetes napja. * rész 3,^15. Ezék. 32, 7. 8.

32. És akkor valaki az Úrnak * nevét

segítségére hivj a, megszabadul : mert a

vSion hegyén és Jérusálemben lészen a

szabadulás, mind megígérte az Úr,^ azaz

a t maradékokban, a kiket az Úr hi-

Vánd. * I^óm. 10, 13. t Ésa. 10, 21. 22.

3. RÉSZ.

Isten Die^tóli az ö népe ellenségit.

Mert imé azokon a napokon és abban

az idben, mellyben a Júda és Jérusá-

lem fogságát meghozom

:

2.Akkoregybegyüjtök minden pogánj^o-

kat, * és szólítok a Jósafátnak völgyére

és ott perlek vélek az én népemért, és

az én örökségemért az Izráelért : mert a

pogányok között azt elszéllesztették, s

megosztoztak az én földemmel.
* Ezék. 39, 2-13.

3. És nyilat vontak az én népemre, és

a gyermekeket áruba vetették a parázna

asszonyokért, és a leányokat boron el-

adták, hogy ihassanak.

4. St mi közöm volt nékem te veled,

Tírus és Sidon, és Zsidóságnak miuden
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határos szomszédai? valyon érdemlet-

tem é ezt, a mivel * fizettek nékem ? és

ha ezzel fizettek nékem, nagy hirtelen a

ti fejetekre fordítom, a mint érdemletté-

tek. * Zsolt. 137, 7. 8. Ezék. 25, 3. 6. 8. 26, 2. 35, 15.

5. Mert az én ezüstömet és aranyomat

elvittétek, és az én drága marháimat a

ti templomaitokba vittétek.

6. És Júdának s Jérusálemnek fijait

a * Görögöknek pénzen eladtátok, hogy

messze vetnétek ket az határoktól

:

* Ezék. 27, 13.

7. De imé felköltm * ket a helybl,

a hová pénzen eladtátok, s megfizetek

néktek f a ti érdemetek szerint.

* Jer. 25, 12. Esd. 1, 1—11.

t Ezék. 25, 8-17. 26, 2—21. 28, 21-26.

8. És adom a ti fijaitokat és a ti le-

ányitokat a Júda fijainak kezekbe, ésk
eladják azokat pénzen a Sabeusoknak,

messze való népnek : mert az Ür végezte.

9. Hirdessétek meg ezt a népek között,

hirdessetek hadat, támaszszátok fel a

hatalmasokat ; eljnek, felkelnek mind-

nyájan a hadakozó férjfiak.

10. Rontsátok el a ti szántóvasaitokat,

csináljatok fegyvereket azokból, és ka-

száitokból csináljatok dárdákat ; a bete-

ges mondja ezt : Ers vagyok én

!

11. Gyljetek öszve, és jöjjetek el min-

den népek, gyljetek fel minden fell,

ott vágja le az Ür a te ers ellenségiáet

12. Serkenjenek fel és jöjjenek fel a

népek a Jósafát völgyébe : mert ott ülök

hogy megítéljek minden népeket, kik

vágynak.

13. Vessetek sarlót * a gabonába;

mert megért a gabona
;

jertek el,

szálljatok le: mert rakva a sajtó, teli

vágynak a nyomó szerszámok, mert
megsokasult az gonoszságok.

* vers 2. 4. 12. Jel. 14, 15—20.

14. A népek, a népek a cséplésnek

völgyébe yone^.- mert közel vagyon az

r napja * a cséplésnek völgyében.
* vers 2. 4. 12. Jel. 25, 31.

15. A nap és a hold * meghomályo-
sodnak, és a csillagok megvonszák fé-

nyeket. * rész 2, 31.

16. És az Úr Sionból * nagy szóval

szól, és Jérusálembl szózatot tészen,

megrémülnek az egek és a föld ; és az

ür lészen az népének reménysége, és

az Izráel fijainak ersségek. * Jer. 25, 30.

17. És megtudjátok, hogy én vagyakéi

ti Uratok Istentek, ki lakom * Sionon az

én szentségemnek hegyén : és lészen

Jérusálem szentséggé, f és idegenek
többé által nem járják tet.

* Zsolt. 132, 13. 14. Ésa. 4, 2—5,

18. Es hogy az napon, a hegyek
musttal * csepegnek, és a halmok téjjel

folynak, s Júdának minden folyásai

vizekkel bvölködnek, és kútf származik
az Úr t házából, melly megöntözi a

Sittimnek völgyét.
* rész 2, 23—26. Ámós 9, 13. 14. f Ezék. 47 , 1—9,

19. De Egyiptom pusztává lészen, és

Edomnak földe kietlen pusztaságra jut,

a Júda fijain tett gyötrelméért : mert
ártatlan vért ontottak az földökben.

20. És a Júda örökké * megmarad, és

Jérusálem nemzetségrl nemzetségre.
* Amós 9, 14. 15.

21. És kitisztítom * vérekbl, mellybl
ki nem tisztítottam vala : mert én va-

gyok a Sionban lakó Úr ! * É?a. 4, 3.

ÁMÓS PRÓPÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Némely nemzetekre jövend büntetések.

Amósnak beszédei ezek, ki a Tékoabeli

pásztorok * közzül való vala, mellyeket

látott Izráel országa fell, f Uzziásnak

Júda Királyának idejében, és Jeroboám-
nak, Jóásnak az Izráel Királya fijának

idejében, két esztendvel a földindulás

eltt. * rész 7, 14. t Ésa. 1, 1. Hós. 1, 1.

2. És monda: Az Úr Sionból * kiált és

Jérusálembl tészen szózatot ; és elvesz-

nek a pásztoroknak aklaik, s megszárad
a Kármel hegynek teteje ! * Jóei 3, 16.

3. Igyszólaz Úr : Damaskusnak három
és négy gonoszságáért meg nem kegyel-

mezek; mert a Gileádbelieket vascsé-

pekkel csépiették meg.
4. És tüzet bocsátok a Hasáéi házára,

melly megemészti a Benhadád palotáit,
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5. Es elrontom Damaskusnak * ers-
ségét, és kivesztem az Aven mezeinek

lakóit, és a Fejedelmet Edennek házá-

ból ; és Siriának népe Kirbe vitetik, ezt

mondja az Úr. * 2 lur. le, 9. Jer. 49, 23.

6. így szól az ür: Gáza * mrosnak
három és négy gonoszságáért meg nem
kegyelmezek : mert teljességgel rab-

ságra adták az én néjperaet^ hogy ket
az Edomiták kezekbe adták.

* Ezék. 25, 15. 2 Krdn. 21, 16. 17. 28, 18.

7. Es tüzet bocsátok Gázának kfalára,

melly^ megemészti az palotáit.

8. És kivesztem Azotusból a lakos

népet, és Áskelonból a Fejedelmet, és

téritem az én kezemet Akkaronra, és a

Filiszteusoknak maradékok * elvesznek,

ezt mondja az Úr Isten.

* Ezék. 25, 15-17. Ésa. 20, 1.

9. így szól az Úr : Tírasnak * három
és négy gonoszságáért meg nem kegyel-

mezek: mert teljességgel Edomnak fog-

ságába ejtették az én népemet, és nem
emlékeztek meg az atyafiak szövétsé-

gekrl. * Ezék. 26, 2.

10. És tüzet bocsátok Tirusnak kfa-
lára, melly megernészti az palotáit.

11. így szól az Úr: Edomnak három
s négy gonoszságáért meg nem kegyel-

mezek : mert fegyverrel háborgatta az

attyafiát, és nem volt irgalmassággal

hozzá, mind örökké ragadozó volt az

haragja, és örökké haragot tartott reá.

* Ezék. 25, 12.

1 2. És tüzet bo csátok * Témán varosára,

melly megemészti Boczrának palotáit.

* Jer. 49, 7. 8.

13. így szól az Úr: Három és négy

gonoszságokért az Ammon * fijainak

kegyelmes nem lészek : mert a terhes

asszonyokat ketté vágták Gileádban,

hogy az határokat terjesztenék.

* Sof. 2, 8. 9.

14. És tüzet gerjesztek * Rabba i?áro-

.sdnak kfalára, melly megemészti nagy

jajgatással az palotáit az harczának

napján, az háborgó szélvészének idején.

* 2 Sám. 12, 26. 29.

15. És fogságba vitetik az Királyok

maga, és vele együtt az Fejedelmei

is, ezt mondja az Úr.

2. RÉSZ.

Fenyegeti Moábot, Júdát és Izraelt.

Ezt mondja az ür : Három és négy go-

Sl. 2.

noszságáért Moábhoz nem fordulok : mert

égette meg az Edom Királyának tete-

meit mint a meszet

:

2. És tüzet vetek Moábra, melly meg-
emészti Kériótnak palotáit, és háború-

nak zörgésében, és kürt zöngésében hal

meg Moáb.
3. Kiveszem belle a Birót, és min-

den Fejedelmeit vele egyetemben meg-
ölöm, ezt mondja az Úr !

4. így szól az Úr : Három és négy

gonoszságáért a Júdának meg nem ke-

gyelmezek : mert megvetették az Úrnak
törvényét : és az szerzésit nem rzötték

és tévelygésbe vitték ket az hazugsá-

gaik.^ mellyeket az attyaik követtek.

5. És tüzet vetek Júdába, melly meg-
emészti Jérusálemnek * palotáit.

* 2 Kir. 25, 1-11.

6. így szól az Úr: Izráelnek három és

négy gonoszságáért hozzá nem fordulok:

mert pénzen * eladták az igazat, és a

nyomorultat egy ölt sarun.
* rész 8, 6. Ésa. 10, 1. 2.

7. Sietnek e földön a szegényeknek

fejekre, a nyomorultaknak igazságokat

elfordítják, a fiu az attyával e;^?/ leány-

nyal vétkezik, hogy az én szent nevemet

megfertéztessék.

8. És a zálogba vetett ruhákon hajtják

meg magokat minden oltároknál, és a

megesett embereknek bírságokból az

Isteneiknek házokban borral lakoztak.

9. Jóllehet én szaggattam ki az * Emo-
reusokat elttök földökbl, kiknek ma-
gasságok ollyan vala, mint a f czédrus-

fáknak magasságok, és kik olly ersek

valának mint a cserfák : és elvesztettem

felül az gyümölcsét, s alól az tövét

teljességgel * ^ mz. 21, 24. 25.

t 4 Móz. 13, 34.

10. És én hoztalak ki Égyiptomnak

földébl titeket, és negyven esztendeig

hordoztalak a pusztában, hogy az Emo-
reusoknak földöket bírhatnátok.

* 2 Móz. 12, 51.

11. És Prófétákat támasztottam a ti

fijaitok közzül, és a ti ifjaitok közzöl

Nazareusokat !
* Valyon nem ugy va-

gyon é, Izráel fijai ? ezt mondja az r!
* 4 Móz. 6, 1-8.

12. És ti bort adátok inniok a Naza-

reusoknak, és a Prófétáknak meghagy-

tátok, mondván : Ne * prófétáljatok !

* rész 7, 12. 13. Ésa. 30, 10.
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13. Imé én megnyomom ezt a ti he-

lyeteket, miképen ü, vasas szekér nyomja
a teljes kévét.

14. Elkel azért a futás a gyorstól, és

az ersnek ereje semmit nem fog, és a

magabíró meg nem óhatja magát.

15. És a kézives helyén meg nem ma-
radhat, és a gyors gyalog futásával

meg nem szabadul, a lovag sem szalad-

hat el.

16. A jószivü az ersek között mezíte-

len szalad az napon, ezt mondja az Úr!

3. RÉSZ.

Fenyegeti Isten a népet az engedetlenségért.

Halljátok meg ti Izráel íijai, e szót,

mellyet az Úr szól ti felletek ; mind az

egész cselédrl, mellyet Egyiptom föl-

dérl * felhoztam vala, ezt mondván :

* 2 Móz. 12, 51.

2. Csak titeket * választottalak ma-
gamnak e földnek minden nemzetségei

közzül ; annakokáért megbüntetlek tite-

ket minden álnokságitokért.
* 2 Móz. 19, 5. 6. Zsolt. 147, 19. 20.

3. Valyon járnak é ketten együtt, ha

köztök egyesek nem lésznek ?

4. Valyon ordit é az erdben az orosz-

lán, ha ragadományt nem talál f valyon

az oroszlánkölyök ordit é a barlangból,

mikor semmit nem kaphat?
5. Valyon esik é a madár a földön

megvetett trbe a madarász nélkül,

avagy felszedi é a madarász a tort a

földrl, mig valamit nem fogott ?

6. Valyon mikor a városban zeng a

kürt, nem rémül é meg a nép ? avagy
lészen é olly^ veszedelem a városban,

mellyet az Úr nem szerzene ?

7. Mert semmi dolgot nem cselekeszik

az Úr Isten addig, mignem ^ megjelenti

az titkát az szolgáinak a Próféták-

nak.

8. Az oroszlán ordított, s ki nem félne?

az Úr Isten szólott, s ki nem prófé-

tálna ? * Ésa. 48, 5. 1 Móz. 18, 17-19.

9. Tégyetek hirt Asdód palotáiban, és

Egyiptom földében való palotákban, s

mondjátok ezt: Gyljetek öszveSamariá-
nak hegyein, és nézzétek meg benne a

sok Ínséget, és a nyomorultakat benne.

10. És nem^ tudnak jót cselekedni, azt

mondja az Úr , kik a ragadományból
kincset gyüjtnek, és palotáikat kóbor-
lott marhával megrakják.

2. 3. 4. 897

11. Annakokáért ezt mondja az Úr Is-

ten : Az ellenség, és a föld körül való

szomszédság is elveszi tled minden er-
det, és elrontatnak a te palotáid.

12. Ezt mondja az Úr : Miképen a

pásztor az oroszlánnak szájából a juh-

nak csak két szárát ragadja ki, vagy a

fülének küls részét
;
ezenképen ragad-

tatnak ki az Izráel íijaiban a veszede-

?em?)o^^ kik Samáriában ülnek az ágynak

oldalán , és Damaskusban az ágyna/c

lábéin.

13. Halljátok meg, és tégyetek tudo-

mányt Jákóbnak házában, ezt mondja

az Úr Isten, a Seregeknek Istene ?

14. Mert a melly napon megbüntetem
Izráelt az gonoszságiért; meglátoga-

tom Béthelnek * oltárit is, és letöretnek

az oltár szarvai, és a földre leromolnak.
* 1 Kir. 12, 28—30. 13, 2. 2 Kir, 23, 15. 16.

15. És elrontom a téli házat a nyári

házzal eg3^be, és az elefánttetemmel

megékesíttetett * házak elvesznek , és

elfogynak a nagy házak, azt mondja

az Úr. * 1 Kü- 22, 39.

4. RÉSZ.

Feddi, fenj'egeti s inti a Fejedelmeket a nyomorulta-
kon való törvénytelenségrl.

Halljátok meg ezt a beszédet, ti Bá-
sánnak üni, kik Samariának hegyén

vagytok, kik nyomorgatjátok * a szegé-

nyeket, kik rongáljátok a szkölköd-
ket, kik az üroknak ezt mondjátok :

Hozd el, hadd igyunk ! * rész 2, e. 7.

2. Megesküdt ezen az Úr Isten az

szentségére, hogy imé napok következ-

nek reátok, mellyeken elviszen titeket

az ellenség horgokkal, és a ti maradék-
tokat mint a halásznak halászó * hor-

gaival. * Hab. 1, 14. 15. 2 Kir. 15, 29. 17, 6.

3. És mindenitek törésen szalad ki egy-

más után, és a ti palotáitokból elhány-

játok marháitokat^ ezt mondja az r.
4. Menjetek Béthelbe és vétkezzetek :

Gilgálban * neveljétek a ti gonoszság-

tokat : hozzátok fel bátor minden reggel

a ti áldozatitokat, és három esztendn-
ként adjátok bé a ti dézmáitokat

;

* Hós, 4, 15.

5. És áldozzatok kovászos * kenyérrel

háláadó áldozatot, és hirdessetek sza-

badakarat szerint való áldozatokat,

kiáltsatok
; mivelhogy igy tetszik ked-

veteknek, Izráel íijai, ezt mondja az Úr
Isten. * 3 Móz. 7, 11-13.
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6. Én is fogaitoknak tisztaságokkal

vertelek meg titeket minden ti városi-

tokban, azaz, kenyérnek * szükségével,

minden ti helyetekben : de mégis nem
térétek f meg én hozzám , ezt mondja
az ür. * Jóel 1, 4. 10. 11. t vers 8.

7. Annakfelette én is megtartóztattam

tletek az * est az aratás eltt három
hónappal; és est adtam egy városra,

más városra pedig nem adtam est, a

földnek egyik része esvel megöntözte-
tett, és a melly föld nem engedte, hogy
es szálljon reá, megszáradott.

* 5 M(5z. 11, 17. Agge. 1, 11.

8. És mennek vala két vagy három
város egy városhoz, hogy vizet innának,

de nem elégíttetnek vala meg : mégis

nem * térétek hozzám , ezt mondja az

Ur. * vers 6.

9. Megvertelék titeket szárazsággal és

ragyával, a ti * sokféle kérteiteket, sz-
liteket, figéiteket, és a ti olajfáitokat

megemésztette a sáska ; de mégis nem
tértetek f én hozzám, ezt mondja az Úr.

* Jel 1, 4. 5. t Agge. 2, 17. Hós. 7, 8—10.

10. Döghalált bocsátottam reátok mint
régen Égyiptomra, fegyverrel * levágat-

tam a ti ifjaitokat, lovaitokat fogságra

vitettem ; és azt miveltem, hogy a ti

táborotoknak doha a ti orrotokba is fel-

hatna ; de mégis nem f tértetek meg én

hozzám, ezt mondja az Úr.
* Ezék. 14, 19. 20. t Jer. 18, 12. 44, 16. 19.

11. Megemészték közzületek * solm-

kat, mint megemészté Isten Sodomát és

Gomorát,annyira hogy hasonlóklennétek
a tzbl kiragadott üszöghöz : de még
sem térétek hozzám, ezt mondja az Úr.

* 2 Kir. 15, 29. Ésa. 1, 5.

12. Annakokáért e képen cselekeszem

veled, óh Izráel : Mivelhogy e képen
cselekeszem veled, készülj a te istened-

nek eleibe, óh Izráel

!

13. Mert imé a ki a hegyeket formálta,

és a ki a szelet teremtette, és a ki meg-
jelenti az embernek az gondolatját, ki

a hajnalt setétséggé változtatja, és e

- földnek hatalmasságit megrontja, Sere-

geknek Ura Istene annak neve

!

5. RÉSZ.

A jövendölt romlás miképen távoztathatik el.

Halljátok meg e siralmas beszédet,

mellyet szólok ellenetek, óh Izráelnek

háza

!

4. 5.

2. Elesik, nem maradhat meg az iz-

ráelnek szüze, és elhagyattatik az

földén, és senki nem emeli fel tet.

3. Mert ezt mondja az r Isten : A
melly városból ezerén kelnek vala ki,

százan maradnak abban, s a mellybl
százan kelnek vala ki, tizen maradnak
az Izráel házának.

4. Mert ezt mondja az Úr az Izráel

házának : Keressetek engemet és éltek.

5. És ne keressétek * Béthelt, Gil-

gálba se menjetek, Bersebába se menje-

tek által : mert Gilgál kétség nélkül

fogságra megyén, és f Béthel semmivé
lészen . * rész 4, 4. 1 Klr. 12, 28—30. f 2 Kir. 23, 15. 16.

6. Keressétek az Urat, és éltek, hogy
el ne eméssze mint a tüz a József há-

zát, és megeméssze Béthelt * olthatat-

lan tzzel. * Ésa. 1, 31.

7. Kik az Ítéletet * keserségre vál-

toztatják, és az igazságot a földön hagy-

ják heverni. * rész e, 12. Ésa. 5, 7. Jer. 5, 25—28.

8. Azt az Istent^ mondom^ hogy keres-

sétek^ ki a*fiastyukot és a kaszahugyot

teremtette, ki világosságra változtatja

a temérdek sötétséget, és a nappalt éj-

szakával béfedezi ; ki a tengernek vizeit

az égre felvonsza, és kitölti azokat a

földnek szinére, kinek neve Úr. * Jót 9,9.

9. Ki megersíti a pnsztitót az ers
ellen, hogy a pusztító az ersségbe bé-

menjen.

10. Gylölik * azt, ki a kapuban ket
megfeddette, és utálták az igazmondót.

* Ésa. 29, 11.

11. Annakokáért, mivelhogy fárasztjá-

tok a szegényt és az rakás gabonájá-

tól megfosztjátok tet : faragott * klal
építettetek házakat, de nem lakoztok

azokban
;
gyönyörséges szlket ültet-

tetek, de nem isztok azoknak borok-

ban ;
* sof. 1, 13.

12. Mert tudom a ti sok hamisságito-

kat, és a ti ers bneiteket : az igazat

nyomorgatják, a bnösöktl váltságot

vesznek, és a szkölködkwe/c igazságo-

kdüi a kapuban elfordítják.

13. Annakokáért az eszes*ember hall-

gat akkor, mivelhogy az id gonosz.
* Eféz. 5, 15. 16.

14. Keressétek a jót és nem a gonoszt,

hogy éljetek, és így veletek lészen a

Seregek Ura Istene, a mint mondjá-

tok.

15. Gylöljétek * a gonoszt és szeres-
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sétek a jót, és szolgáltassatok a kapu-

ban igaz Ítéletet, talán megkegyelmez a

Seregeknek Ura Istene a József mara-

dékinak. * Zsolt. 97, 10.

16. Azokáért azt mondja a Seregek-

nek Ura Istene, az Ur : Minden iitczákon

Uszen jajgatás, és minden iitczákon ezt

mondják : Jaj ! Jaj ! és indítják a szán-

tóvet embert is a sirásra és jajgatásra

mind azokkal egybe, kik a jajgatásban

mesterek.

17. Minden szlidben is * jajgatás

lészen mikor te^ közötted általmegyek,

ezt mondja az ür. *Ésa.i6, lo.

18. Jaj azoknak, kik kívánják* az Úr-

nak napját : Mit használ néktek, azúr-

nak napja? holott sötétségnek, f nem
világosságnak napja az !

* Ésa. 5, 19. t rész 8, 8. 9. Jóel 2, 11.

19. Miképen ha valaki elszalad az

oroszlán eltt, és medve találkozik reá:

vagy ha valakit, ki az házába bément
és kezével a falhoz támaszkodott, a kí-

gyó megmar.
20. Avagy nem sötétségnek * napja é

azúrnak napja, és nem világosságnak?

és nem homályos nap é, mellyben semmi
világosság nincsen ? * vers is. 19.

21. Gylöltem, megvetettem a tilnne-

piteket^ és nem szagolom a ti * Innepi-

teken való jóillatitokat. * Ésa. 1, 11— le.

22. Hogyha egészen égáldozatokkal

és Minhákkal áldoztok is, nem kedvel-

lem ; és a ti háláadásra való kövér ál-

dozatotokra nem tekintek.

23. Vedd el én ellem a te sok ének-

lésidet, a te hegedidnek énekléseket is

nem hallgatom meg

;

24. Hanem folyjon mint a viz az

ítélet, és * az igazság mint a sebes pa-

tak !
* rész 6, 12.

25. Yalyon nékem áldoztatok é * és

nékem hoztatok é élmbe Minhát a

pusztában negyven esztendeig, óh Iz-

ráel háza ? * csei. 7, 42. 43.

26. St inkább a ti Mólok hálványíok

sátorát hordoztátok, és a Kiunna^ ké-

peit a ti képeiteket, a ti Istenteknek

csillagát, mellyeket csináltatok maga-
toknak.

27. Annakokáért a Damaskusbelieknél

tovább * vitetlek titeket, ezt mondja a

kinek Seregeknek Ura Istene a neve.

*2 Kir. 15, 29. 17, 6.
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6. EÉSZ.
Feddi a Sión és Samaria testi bátorságát.

Jaj * azoknak, kik Sionban nagy bátor-

ságban élnek^ és a kik a Samaria he-

gyén elbizakodtak, melly hegyek nevez-

tetnek az népek fejeinek, mellyekhez

szoktak gylni az Izráel háza.
* rész 4, 1. 2.

2. Menjetek által Káiné városhdi és

nézzétek meg ; és menjetek onnét a

nagy Hámát városba : azután menjetek

alá a Filiszteusok Gáth nevü vdrosok\)?í :

avagy jobbak é azok ez országoknál ?

avagy szélesb é azoknak határok a ti

határotoknál ?

3. Kik a veszedelem napját * messze

vetitek ; kik az erszaktételnek széket

emeltek. * rész 9, 10. Ezek. 12, 22. 27.

4. Kik * elefánttetembl csín ált ágyak-

ban alusztok, és elnyújtóztok a ti nyo-

szolyáitokban, és kik válogatott bárá-

nyokkal laktok, és meghizlalt borjukkal.
* 1 Kir. 22, 39.

5. Kik hegedszó * mellett énekeltek,

és vigasságtev szerszámokat gondol-

tatok, mint Dávid. * Ésa. 5, 12.

6. Kik a bort nagy poharakkal * isz-

szátok, és drága olajjal kenitek maga-
tokat ; és nem szánjátok Józsefnek

romlását. * Ésa. 5, 11. 12.

7. Annakokáért ezennel elvitettek ti

a népek között* a fogságra, és elközel-

get az ágyban nyuj tódzóknak jajgatá-

SOk. * Ésa. 5, 13. Hós. 10, 15.

8. Megesküdt az Úr Isten az életére,

ezt mondja a Seregek Ura Istene : Utá-

lom én Jákóbnak kevélységét, és gylö-
löm az palotáit ; azokáért kezedbe

adom a * várost minden gazdagságival.
* 2 Kir. 17, 6. 25, 1—10.

9. És ha tíz emberek maradnának is

egy házban : meghalnak.

10. És mikor valakit az barátja fel-

veszen, vagy a temet, hogy kivigye

annak tetemit a házból ; ha annak azt

mondándja annak a háznak szomszédja:

Vagyon é még valaki több a te házad-

ban ? azt feleli az : nincs ; annakfelette

ezt mondja : Hallgass, mert ezek az Úr
nevét nem emiitették

!

11. Mert imé az Úr parancsol, és meg-
veri a nagy házat romlásokkal, és a ki-

csiny házat hasadozásokkal.

12. Yalyon futhatnak é a lovak a k-
sziklán ? vagy felszánthatja é azt valaki
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Ökrökön ? mert az Ítéletet elváltoztattá-
|

tok méreggé, és az igazságnak gyümöl-
csét * ürömmé. * rész 5, 7.

13. Kik örültök hijábavaló dolgokon,

és ezt mondjátok : Avagy nem a mi
ernkkel szerzettünk é illy nagy birodal-

makat ?

14. De imé én támasztok ti ellenetek,

óh Izráel háza, ezt mondja a Seregek-

nek Ura Istene, olly nemzetséget, melly

megnyomorít titeket. Hámátnak utától

fogva, mind a mezÖségnek patakáig.

7. EÉSZ.

Ciapásokat jelent bárom, látások.

Illyen látást mutat nékem az Úr Isten:

Hogy imé formálna sáskákat, mikor a

fü kezdene nevekedni ; és mikor a derék

kaszálás után a fü megntt volna.

2. És mikor a sáska megette volna a

földnek füvét, mondék akkor : Uram Is-

ten, kérlek légy kegyelmes e népnek:

mert mimódon maradhatna meg a Já-

kob? mivelhogy*kicsiny. * vers 5. Ésa. 1, 8, 9.

3. És elváltoztatá * az Úr az szán-

dékát, és monda az Úr : Nem lészen ez

!

* Ésa. 26, 19.

4. Illyen látást is mutata nékem az Úr
Isten : Hogy imé tzzel készülne az Ur
Isten a hüntetésre^ melly minekutánna

megemésztette volna a nagy mélységet,

megemészté Izraelnek is egy részét.

5. És mikor ezt mondanám : Uram Is-

ten, sznjél meg kérlek, kicsoda marad-

hat meg a Jákób közzül ? mert * igen

kicsiny ! ^
* vers 2.

6. Elváltoztatá az Úr az szándékát,

és monda azr Isten: Ez is nem lészen

!

7. Illyen látást is mutata nékem : Hogy
imé az Úr áll vala egy lineára rakatott

kfalon, kinek kezében vala egy linea.

8. És mikor nékem mondaná az Úr

:

Mit látsz Ámós ? mondék : Egy lineát

látok ! monda az r : ímé én lineára

való egyengetést * szerzek az én népem
között az Izráel között, nem mivelem
többé, hogy tet f elkerülném

;

* Ésa. 4, 3. t rész 8, 2.

9. Mert elpusztíttatnak az Izsáknak

magas házai, és az Izráelnek szent he-

lyei pusztákká tétetnek , minekutánna
fegyverrel támadok a Jéroboám * háza

ellen. * 2Kir, 15, 8. lo.

10. Akkor külde Amásiás a Béthel

Papja Jéroboámhoz az Izráel Királyá-

hoz, ezt mondván : Pártot * ütött ellened

Ámós az Izráel házának közepette ; nem
szenvedheti el a f föld minden beszé-

dit : * vers 9. f Jer. 26, 8-11.

11. Mert igy szól Amós : Fegyver miatt

hal meg Jéroboám, az Izráel pedig bi-

zonnyal rabságra vitetik el az földé-

bl !

12. Azután monda Amásiás Ámósnak:
Te Próféta eredj el, fuss el a Júda föl-

dére ; és ott egyél kenyeret s ott pró-

fétálj :

13. Béth élben pedig többé ne prófé-

tálj ; mert a Királynak * szent helye ez,

és az országnak háza. * i Kir. le, 28. 29.

14. Felele pedig Amós, és mondaAmá-
siásnak : Nem valék én Próféta , sem
Próféta fija nem valék ; hanem barom-
pásztor valék , és vadfígével élek vala.

15. És elhiva engem az Úr a barom
melll, és megparancsolá nékem az r:
Eredj el, prófétálj az én népemnek az

Izráelnek

!

16. Most azért halld meg az Úr beszé-

dét : Te azt mondod : Ne * prófétálj az

Izráel ellen, és ne szólj az Izsák f háza

ellen. * vers 13. t vers 9.

17. Azért ezt mondja az Ur: A te fe-

leséged e városban paráználkodik, a te

fijaid és leányid fegyver miatt hullanak

el, és a te földed kötéllel osztatik el ; te

pedig meghalsz a fertelmes * földön,

minekutánna az Izráel rabságra vitetik

az földébl. * hós. 9, 3.

8. RÉSZ.

Több gonoszok között, lelki éhséggel fenyeget.

Illyen látást jelente nékem az Úr Isten :

Hogy imé volna én elttem egy kosár

megért nyári gyümölcs.

2. És monda nékem : Mit látsz te

Ámós ? mondék én : Egy kosár nyári

gyümölcsöt, és monda az r nékem :

Eljött vége az én népemnek az Izráel-

nek, nem mivelem többé, hogy ^ elkerül-

jem tet. * Jer. 1, 11.

3. És jajgatásra fordulnak a templom-

beli * éneklések azon a napon, ezt

mondja az Úr Isten ; minden helyeken

sok holttestek csendességgel kezdnek

heverni. * vers 10.

4. Halljátok ezt ti, kik a * szegényeket

bényelitek, és e föld szükölködit ront-

játok ;
* vers 6. rész 2, 6. 7.

5. Kik ezt mondjátok: Csak múlnék
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el az uj hold innepe, hogy árulhatnánk

gabonánkat, és a Szombat, hogy nyit-

hatnánk fel buzaveí'meinket ;
* kicsinyít-

hetnénk meg a vékát, öregbíthetnénk az

árát, és hamis mértékeket szerezhet-

nénk; *péid. 11, 1.

6. Hogy a szegényeket * pénzünkön

rabjainkká tehessük, és a szkölködket
egy ölt saruval megkötelezhessük^ és a

gabona olcsóját pénzen eladhassuk.
* rész 2, 6.

7. Megesküdt az Úr Jákóbnak dics-
ségére, mondván: Bátor ha soha elfe-

lejtkezem ezeknek minden gonoszsá-

gokról !

8. Avagy nem zendülne é meg ezen a

föld, és nem sirna é annak minden la-

kosa? Hogy feljöjjön a veszedelem mint-

egy * folyóvíz az egész földre, mellyel

kihányattassék, és elborittassék mint

az Égyiptomnak folyóvizével ?*Ésa. 8,7.8.

9. St inkább az napon ezt mondja az

Úr Isten : A napot elnyugotom * délben,

és bésetétitem a földet fényes nappal.
* Ésa. 5, 30. Mik. 3, 6.

10. És siralomra fordítom a ti Inne-

piteket, és minden éneklésiteket keser-
ségre ;

gyászruhát adok mindennek
derekára, és mindennek fejére * kopasz-

ságot, és juttatom Izráelt olly keser-
ségre, minémü szokott lenni az f egy-

szülöttön, hogy annak vége legyen, mint

a keserséges nap. * Ésa. 15, 2. t jer. e, 26.

11. Imé napok jnek, ezt mondja az

r Isten, mellyeken bocsátok éhséget e

földre ; nem kenyérnek éhségét, sem vi-

zeknek szomjúságát, hanem az Úr be-

széde hallgatásának éhségét és szomjú-

ságát.^

12. És bujdosnak egyik tengertl fogva

a másik tengerig, és északtól fogva nap-

keletig, futosnak az r beszédének ke-

reséséért, és nem találják.

13. Azon a napon elepednek a szép

szüzek, és az ifjak a szomjúság miatt.

14. Kik esküsznek Samariának bnére,
és ezt mondják: Él a te Istened, ki

Dán6an * vagyon, és él a Berseba útá-

nak Istene ! Elhullanak f ez Hlyének, és

soha többször fel nem kelhetnek

;

* rész 9, 2-4. 10. f 1 Kir. 12, 28. 29.

9. RÉSZ.

Sión romlásának példája. Messiás országa.

Látám az Urat állani az oltáron, ki ezt

8. 9. 901

mondja vala : Üsd meg a templom aj-

tajának fels részét, hogy megrendül-

jenek az ajtónak oldalai, és az ajtónak

oldalait a fels részétl fogva mind az

alsóig rontsd le, a mi pedig azok me-
gett vagyon, fegyverrel vágatom le;

nem szalad el közzlök, a ki el akarna

futni : meg sem menekedik, a ki meg
akarna menekedni.

2. Ha a földnek gyomrába ásnák is bé

magokat, az én kezem onnan is kihozza

ket ; és ha az égbe * hágnának is fel,

onnan is levonszom ket.
Zsolt. 139, 8. Jer. 51,53.

3. És ha aKármel tetején rejteznének

is el, onnan is elkeresvén kivonnám
ket: és ha az én szemeim ell a tenger

fenekébe rejteznének is
,

parancsolok

ott is a kígyónak, és megmarja ket.

4. Es ha az ellenségeik eltt ket
fogságra viszik is, ott is parancsolok a

fegyvernek, hogy megölje ket: és for-

dítom ellenek az én szemeimet * vesze-

delmekre, és nem javokra.* vers s. jer. 44. 11.

5. Merfc mikor a Seregeknek Ura Is-

tene megveri a földet
;
megrendül, és

sírnak mind azok, a kik azon laknak, és

felj az egész földre mintegy * folyó viz

a veszedelem , és elborul a föld, mint

Égyiptom a Nílus folyóvízzel elhoritta-

tik. * rész 8, 8.

6. Azt az Urat mondom , ki ottfenn

mennyekben építette * az lakhelyét,

és az seregét e földön helyheztette

:

ki a tengernek vizeit f szólítja, és ki-

tölti azokat a föld színére, kinek neve

Úr. * Zsolt. 104, 3. 13. t rész 5, 8.

7. Avagy nem hasonlók vagytok é én

elttem a Szerecseneknek fijaikhoz, óh

Izráelnek fijai ? ezt mondja az Úr.

Avagy nem én hoztam é ki Izráelt az

Égyiptom földébl, mint a Filiszteusokat

Káftorból, és a Siriabelieket Kirbl.

8. Imé az r Istennek szemei vágynak

e bnös ország ellen, hogy elveszessem

azt e földnek színérl , mindazáltal

mindenestl fogva * el nem törlöm a

Jákóbnak házát, ezt mondja az r.
* Ésa. 10, 21. 22. Sir. 3, 22.

9. Mert imé én parancsolok, és meg-
hányom-vetem minden pogánynépek
között az Izráel házát, miképen meghá-
nyattatik a gabona rostában , úgy-
hogy csak egy kövecske is ne essék a

földre.
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10. Fegyver miatt halnak meg az én

népemnek minden * bnösei, kik ezt

mondják : Nem ér el minket, és nem
lészen f e veszedelem.

* rész 8, 14. f rész 6, 3.

11. Az idben felemelem a Dávid le-

esett* sátorát, és megépítem annak repe-

dezésit^ és felemelem annak romlásit, és

megépítem azt, mint volt a régi idben;
*vers 14.15. 1 Kir. 11,31.32. Ezék. 37, 10-22. Csel. 15,15.

12. Hogy bírhassák *Edomnak mara-
dékát és minden népeket, azok, a kik

az én nevemrl neveztettek, ezt mondja
az Úr, a ki ezeket cselekeszi.

* Ésa. 11, 13. 14. Atd. v. 18.

13. Imé napok jnek, ezt mondja az Úr,

ABDIÁS.

és a szántóember az * aratóval , és a

bornyomó azzal, a ki magot viszen vet-

ni, egybe találkozik, és a hegyek f must-
tal csepegnek, és minden halmok mint-

egy megolvadnak. * 3 móz. 26, 5. t jóei 3, is.

14. És haza hozom a fogságból az én

népemet az Izráelt , kik megépítik az

elpusztult városokat, hogy azokban la-

kozzanak, és szlket plántálnak, hogy
azoknak borokat igyák, és kerteket csi-

nálnak
,
hogy azoknak gyümölcsöket

egyék.^

15. Es elplántálom * ket az földök-

ben, és többé ki nem szaggattatnak az

földökbl, mellyet nékik adándok, ezt

mondja a teUrad Istened. * Jer. 32, 37-44

ABDIÁS PEÓFÉTA KÖNYVE.

Abdiásnak látása. Ezt mondja az Úr
Isten az Edomitákról :

* Hirt hallottunk

az Úrtól ; és hogy a Pogányokhoz követ

bocsáttatott, ki ezt mondja: Keljetek

fel hogy támadjunk ellene haddal.
* Jer. 49, 14, 20.

2. Imé kicsinnyé tészlek téged a po-

gánynépek között, és felette utálatos

lészesz.

3. A te szived kevélysége csalt meg
téged, ki lakozol ers ksziklák között,

a te magas lakhelyedben, ezt mondván
szivedben : Kicsoda vonna le engem a

földre ?

4. De ha felemelkednél is az * éghe

mint a kesely, és ha a csillagok között

helyheztetnéd is a te fészkedet : onnét

is levetnélek, ezt mondja az Úr.
* Jer. 49, 16.

5. Avagy csak lopók * mentek é te

reád? avagy éjszakai tolvajok é? mi-

módon vágattál azért ki? avagy nem
csak annyit loptak volna é, a mennyi né-

kik elég volt volna ? Ha szlszedk
mentek volna te reád, avagy nem hagy-

tak volna é egynéhány gerézdeket ?

* Jer. 49, 9.

6. Mimódon kerestettek meg Ézsaú

nemzetségéYiok kincsei^ melly igen felke-

restettek minden rejtekhelyei ?

7. Határodéból is kiznek téged mind
azok, a kikkel te frigyet tartottál, meg-

csalnak tégedet, ert vesznek rajtad

azok, a kikkel most békességes vagy ; a

kiket te vendéglettél, azok ásnak ver-

met alád, annyira, hogy ember alig fog-

hatja meg.
8. Avagy nem vesztem é ki az napon

a bölcseket Edomból,^ * ezt mondja az

Úr, és az eszességet Ézsaú hegyérl.
* Jer. 49, 7. 8.

9. Es megrémülnek a te ers vitézid,

óhTémán : mert kivágattatik minden az

Ézsaú hegyérl a nagy öldöklés miatt.

10. A te atyádfia ellen Jákób ellen

való erszaktételért * száll te reád szi-

dalom, és kivágattatol mind örökké

;

* Ezék. 35, 5—7. Ámós 1, 11.

11. Mert ez napon vele ellenkezél,

a melly napon az idegenek az jószá-

gokat elviszik vala, és mikor az idege-

nek bémenvén az kapuin, Jérusálemre

sorsot vetnek vala, te is azok közzül

egy valál.

12. Azért ne nézzed örömmel a te

atyádfia * napját, az számkivetésének

napját: és ne örülj a Júdának fijain az

veszedelmeknek napján, és ne neves-

sed ket az szorongattatásoknak nap-

ján. * Zsolt. 137, 7,

13. Ne menj bé az én népemnek ka-

puján az veszedelmének napján, ne

nézzed te is az nyavalyáját romlásá-^

nak idején : és ne nyúlj az jószágához

az veszedelmének idején.
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14. És ne állj eleibe a törésen
,
hogy

elveszessed azokat, a kik elszaladnának,

és az ö maradékit ne add kézbe háború-

ságodnak idején

;

15. Mert közel vagyon az Úr napja

mind e népek ellen : A mint cselekedén-

del mással, * ugy cselekesznek te veled

is, a te fejedre tér, a mivel másnak fizet-

tél. *Ezék. 25, 15.

16. Mert mivelhogy ti ittatok az én

szent hegyemen, azonképen isznak szün-

telen minden * pogánynépek
\

isznak,

mondom^ és felhörpögetik az Úr poha-

rát, és ollyanok lésznek, mintha nem
voltak volna. * Jer. 25, 15 17. Jdel 3, 1-15.

17. A Sión hegyén pedig lészen sza-

badulás, és lészen szentség, és öröksé-

gül birja * a Jákób háza az örökségi

jószágát. *Ámós9, 15.

18. És lészen a Jákób háza mintegy
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tüz, és a József háza láng, és az Ézsaú
háza * mint pozdorja , és megégetik s

megemésztik ket, és nem marad senki

az Ézsaú házából : mert az r szólott.

* Ámós 9, 12.

19. És örökség szerint birják az Ézsaú
hegyének dél felöl való részét, és a

Filiszteusoknak mezó' földöket ; és bir-

ják örökség szerint Efraimnak és Sa-
mariának mezeit, és Benjámin Gileádot

hirja.

20. És az Izráelitáknak számkivetésre

vitetett sokságok, a mi volt aKananeu-
soké mind Sarfárig : és Jérusálemnek
számkivettettei, a mi az birodalmok-
nak határa volt, azt birják örökség sze-

rint, a dél felöl való városokkal egybe.

21. És mikor felmenéndenek a szaba-

dítók a Sión hegyére, hogy megítéljék

az Ézsaú hegyét, akkor lészen, az Úrnak
országa

!

JÓNÁS PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Jónás Isteu eltt fut : a tengerbe vettetik.

És szóla az Ür Jónásnak * az Amittai

fijának, s monda :
* 2 Kir. u, 25.

2. Kelj fel, menj el Nini vébe * a nagy

városba ; és kiálts az ellen : mert az

gonoszságok én eló'mbe felhatott.

* rész 3, 3. 1 Móz. 10, 11. Ésa. 37, 37.

3. És felkele Jónás
,
hogy * szaladna

Társisba az Úr ell : Annakokáért Jáíó

városba menvén és ott hajót találván,

melly Társisba menne, megadá a hajó-

bért, és bészálla a hajohs^, hogy vélek

elmenne Társisba az Úr szine ell

;

* rész 4, 2.

4. De az Úr támaszta nagy szelet a

tengeren, és ló'n felette igen nagy szél-

vész a tengeren, annyira hogy azt állí-

tanák, hogy a hajó elromlana.

5. És megrémülvén a hajósok, kezdé-

nek kiáltani kiki az ö Istenéhez, és a

hajóban való terhet * hányják vala a

tengerbe, hogy attól megkönnyebbíte-
nék : Jónás pedig a hajónak egyik olda-

lába leszállott vala és veszteg feküdvén

alszik vala. * csei. 27, is. 38.

6. És hozzá menvén a kormányosmes-
ter, monda néki : Mi dolog te nagy al-

ható ? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez,

talán megkegyelmez az az Isten nékünk,
hogy el ne vesszünk.

7. Azután mondának egymásnak: Jer

vessünk sorsot^ hogy tudhassuk meg,
mi okért szállott e veszedelem reánk?
Sorsot vetének azért; a sors pedig esék

Jónásra.

8. És mondának néki : Beszéld meg
most nékünk, miért szállott reánk ez a

veszedelem? Micsoda rendbeli ember
vagy? és honnan jösz? micsoda a te ha-
zád? és micsoda nemzetbl való vagy ?

9. És monda nékik : Zsidó vagyok én,

és a mennyeknek Urát Istenét tisztelem

én, a ki a tengert és a szárazt terem-
tette.

10. Megretténének azért azok az em-
berek felette igen, és mondának néki

:

Miért mivelted ezt? mert tudják vala

azok az emberek, hogy az Úr szine ell
futna, mivelhogy nékik megbeszélette

vala.

11. És mondának néki: Mit cseleked-

jünk te veled, hogy a tenger megszn-
jék mi tlünk? mert a tengernek habjai

hová tovább inkább nevekednek vala.

12. És monda nékik: Fogjatok engem
és vessetek a tengerbe, és megsznik a
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teoger ti tletek ; mert tudom, hogy én

miattam támadott e nagy háború ti

reátok.

13. És igyekeznek vala azok az embe-

rek, hogy a szárazra visszahoznák a

hajót, de nem lehet vala: mert a tenger

habjai inkább-inkább nevekednek vala

ellenek.

14. Kiáltának azért az Úrhoz, mond-
ván : Kérünk téged, Uram, ne vesszünk

el ez embernek lelkéért, és ne büntess

meg minket ennek ártatlan véréért

:

mert te, Uram, a mint akarod, ugy cse-

lekeszel.

15. És ragadván Jónást veték a ten-

gerbe: és megszünék a tenger az há-

borgatásától.

16. Annakokáért azok az emberek

nagy félelemmel félék az Urat, és áldo-

zatot tnek, fogadásokat is fogadának

az Úrnak.

2. EÉSZ.

Jónás elnyeletik egy nagy lialtól : imádkozik.

Készített vala pedig az Úr egy nagy
halat, hogy bényelné Jónást ; és Ion Jó-

nás * a halnak gyomrában három nap

és három éjjel. * Máté 12, 40.

2. És könyörg Jónás az ö Urának Is-

tenének a halnak gyomrából.

3. És monda; Kiáltók * az én keser-
ségemben az Úrhoz, és meghallgata en-

gemet; a koporsónak torkából kiáltók,

és meghallgatád az én szómat.
* Zsolt. 120, 1.

4. Mert vetettél vala engemet a mély-

ségbe, a tengernek örvényébe, a viz

körülvett vala engemet : minden te

hánykódó * vizeid és a te habjaid én

rajtam általmennek vala. * zsoit. 42, s.

5. Annyira hogy én azt mondanám:
Elvettettem a te szemeid ell : mindaz-

által meg nem sznök nézni* a te szent

templomodra. * 1 Kir. 8, 44-48.

6. Körülvettek vala engemet a vizek

veszedelmesen, a mélység körülvett va-

la engemet minden fell ; f tekeredett

vala az én fejemre.

7. A hegyeknek alsó részeibe szálot-

tam vala, a föld bézároltatott vala az

zárjaival én körültem mind örökké

;

mindázáltal * megszabaditád az én éle-

temet a rothadástól, óh én Uram Iste-

nem ! * vers 1. 11.

'9. Mikor az én lelkem elfogyatkozott

1. 2. 3.

volna én bennem, megemlékezém az

Úrról : és béméne imádságom te hozzád
a te szent * templomodba. * 1 Kir 9, 3.

9. A kik hijábavaló hazugságok után

indulnak, az boldogságoktól elrekesz-

tik magokat.
10. Én pedig* háláadó szóval áldozom

néked, 65 a mit fogadtam, megadom wé-

ked: Az Úré a szabadítás ! *zsoit ne, 17. is.

11. És parancsok az Úr a * halnak, és

kiveté Jónást a szárazra. * versi.

3. RÉSZ.

Az Isten Jónást ismét elküldi a Ninivébeliekhez, kik az
prédikálására megtérnek.

Szóla az Úr * másodszor Jónásnak, és

monda : * rész 1, 2.

2. Kelj fel, menj el Ninivébe ama nagy
városba, és prédikáljad abban a mit én

néked parancsolok.

3. És felkelvén Jónás : elméne Niui-

vébe az Úr parancsolatja szerint, (M-
nivé pedig felette igen nagy város vala,

mellyneh kerülete három napi járó /ó7d!

vala.)

4. És mikor kezdett volna menniJónása
városban egy napi járó /ötón, és kiál-

tott volna, mondván : Még negyven nap
vagyon, azután Ninivé elsüllyed !

5. Hivének * a Ninivébeliek az Isten-

nek, és böjtöt hirdetvén, kicsinytl

fogva nagyig gyászruhába öltözének.
* Máté 12, 41.

6. Mert minekutánna e beszéd a Nini-

vébeli * Királynak fülébe esett volna

;

felkelvén az királyiszékibl, letevé az

királyi ruháját, és gyászruhába öltöz-

vén üle a porban. * 2 Kir. 19, 36.

7. És parancsola^ hogy megkiáltanák

Ninivében a Királynak és az Fren-
déinek akaratjokból, ezt mondván : Se

az emberek, se a barmok, ökrök és ju-

hok semmit meg ne kóstoljanak, ne le-

geltessenek, és vizet ne igyanak^;

8. Hanem öltözzenek gyászruhába az

emberek a barmokkal egybe ; és kiált-

sanak az Istenhez ersen : és térjen meg
kiki az gonosz útáról, és az hamis-

ságoktól, melly az kezekben vagyon.

9. Ki tudja * talán megtér, és elvál-

toztatja Isten a gonoszt, hogy elfordul-

ván haragjának búsulásától : el ne

vesszünk. * Jóei 2, 14.

10. Azokáért mikor látta volna Isten

az cselekedeteiket, hogy tudniillik
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megtértek volna az gonosz utj okról

:

elváltoztatá * Isten a gonoszt, mellyel

ket megfenyegette vala ; és nem veszté

el ket. * Jer. 18, 8. Ámds 7, 3.

4. RÉSZ.

Jónás haragjáért megfeddetik az Úrtól.

Semmiképen nem tetszék pedig Jónás-

nak, és megharaguvék.
2. Könyörge azért az rnak, és monda:

Kérlek Uram, avagy nem ez vala é az

én mondásom, még mikor volnék az én

földemben ? azért futottam * vala Tár-

sisba : mert tudom vala, bogy te ke-

gyelmes t és irgalmas Isten vagy, nagy

türbet, és nagy irgalmasságú ; és a

gonosznak elváltoztatója vagy.
* rész 1, 3. t Jóel 2, 13. 2 Móz. 34, 6.

3. Most azért, Uram, vedd el, kérlek,

az én lelkemet én tlem : mert jobb né-

kem meghalnom, bogynem élnem !

4. És monda az Úr : Avagy méltán

gerjedt é fel a te haragod

!

5. Mert kimenvén Jónás a városból,

ül vala a város ellenébe napkelet fell

;

holott csinált vala magának hajlékot,

hogy az alatt ülne árnyékban mind ad-

dig, mig meglátná, mint lenne a város-

nak dolga.
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6. Mert készített vala az Úr Isten egy
tököt, hogy felmenne az a Jónás haj-

lékára, hogy árnyékot tartana a Jónás
fejének, és megoltalmazná a hévségnek

bántásától, és örüle Jónás a töknek fe-

lette igen.

7. Azután szerze az Isten egy férget

másodnapon reggel hajnalban, melly a

töknek tövét megrágá, és megasza.

8. És ln napkeletkor, hogy az Isten

napkeleti száraztó szelet támasztana, és

a napnak hévsége megsütné Jónásnak
fejét, annyira, hogy elbádjadna, és kíván-

na magának halált, ezt mondván : Jobb
nékem holtom, hogynem éltem !

9. És monda az Isten Jónásnak : Ya-
lyon méltán haragszol é azért a tökért ?

és monda: Méltán cselekszem, hogy
haragszom mind halálig

!

10. És monda az Úr ! Te szánod a tö-

köt, mellyért nem munkálkodtál, és a

mellyet nem neveltél, melly egy éjjel

felnevekedett, és más éjjel elhervadó tt.

11. És én ne szánnám Ninivét a nagy
várost, mellyben több vagyon tizenkét-

szer tizezer embernél, ki nem tudnak
különbséget tenni jobb- és balkezek

között, mellyben barom is sok vagyon ?

MIKEÁS PEÓFÉTÁ KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Fenyegeti az Izrael és Júda országát.

Ez az Úrnak beszéde, mellyet szólott a

Móréset * városból való f Mikeásnak,

Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda,

Királyainak idejékben, mellyet látott

Samaria és Jérúsálem fell.

* Jer. 26, 18. 19. f Hós. 1, 1.

2. Halljátok meg * minden népek, ve-

gyed eszedbe föld, és annak teljessége :

és az Ür Isten legyen bizonyság ti elle-

netek, az Ür, mondom^ legyen bizonyság

az szentséges f templomából

;

* Ésa. 1, 2. t 1 Kir. 9, 3.

3. Mert imé az Úr kij * az helyébl,

és alászállván megtapodja e földnek

magasságit. * Ésa. 26,21.

4. És elolvadnak a hegyek alatta, és

a völgyek * elszakadoznak mint a viasz

I

a tüz eltt, és mint a vizek magasság-
ról szakadnak alá. * zsoit. 97. 5. Ámós 9, 5.

5. A Jákóbnak gonoszságáért lészen

mind ez, és az Izráel házának bneiért.

Valyon honnét vagyon a Jákóbnak go-
noszsága ? Avagy nem Samariától é ?

És honnét vagyon Júdának bálványo-
zása ? Avagy nem Jérusálemtl é ?

6. Annakokáért ollyanná tészem Sa-

mariát, mint a mezben való rakás * k^
és mint a szl plántálni való föld^ és

elszélesztem a völgybe az köveit, és

még fundamentomit is kimutatom.
* 2 Kir. 17, 6.

7. És minden faragott bálványai el-

rontatnak, és minden ajándékai tzzel
megégettetnek, és minden bálványit

elpusztítom ; mert paráznaságnak * ju-

talmából gyjtette ezeket, annakokáért
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ismét paráznaságnak jutalmára fordít-

tatnak. *Hós.2,1.4.

8. Ennekokáért kesergek én és jajga-

tok, ruhátalan és mezítelen járok, sírok,

mint a * sárkányok, és jajgatok mint a

struczmadárnak fijai : * J<5b 3o, 29.

9. Mivelhogy keservesek az Ö csapásai,

és mivelhogy elérkezett a veszedelem

szinte Júdáig, * elhatott az én népem-

nek szinte kapujáig, szinte Jérusálemig.
* 2 Kir. 18, 9. 10. 13. 25, 1-10.

10. Gráth városá\i2iY tudtára * ne adjá-

tok, sirván ne sírjatok ; az Ofra házáért

ülj a porban. * 2 sám. i, 20.

11. Költözzél el te is Sáíir városának

lakosa, ki gyalázatosan megmezítelenit-

tettél : nem ment ki Saanán városndk

lakója aBeth-EseHaA:o5znak siralmokra:

elveszi az ellenség a ti gazdagsdgtokat

a i\ földeteken való mulatásáért.

12. Mert Marót városnak lakosa bá-

natba esett az javainak elveszések

miatt, mivelhogy az Úrtól veszedelem

szállott Jérusálemnek kapujára.

13. A te szekeredbe fogj gyors lovakat

Lákisnak * lakója, ki a bnnek kezdje

voltál a Sión leányával egybe : mert te

benned találtattak az Izráel gonoszságai.
* 2 Kir. 18, 14. 19, 8.

14. Annakokáértadj bátor ajándékokat

a Gáthoz tartozó Moréset várossal egybe;

Akzib városnak házai megcsalják az Iz-

ráel Királyit.

15. Jövendben örököst hozok én te-

néked óh Marésának lakója, ki mind
Adullámvárosig és Izráelnek dicsségéig

elérkezik.

16. Kopaszítsd meg * te magadat, és

nyird el a te hajadat a te gyönyörségben
élö fijaidért, terjeszd ki kopaszságodat

mint a saskesely : mert rabságra vitet-

nek a te iíjaid te tled.
* Ésa. 15, 2. 3.

2. RÉSZ.

Fenyegeti az álnokokat s kegyetleneket.

Jaj azoknak, kik hamisságot gondolnak,

és kik gonoszra szándékoznak az *

ágyasházokban, hogy mihelyt megvirrad,
azonnal megcselekedjék azt : mivelhogy

arra hatalmok vagyon. * zsoit. 36, 5. hós. 7, e.

2. És azoknak, a kik há megszerették

a más mezejét, azt azonnal elragadják
;

vagy * házát, és azt elviszik : és nyo-

morgatják az embert az háznépével

egybe, az embert az örökségét.
* Ésa. 5, 8. 9.

3. Annakokáért ezt mondja az r : Imé
én gondolok e háznép ellen gonoszt,

mellybl ki nem vonhatjátok a ti nya-
kaitokat : és nem jártok kevélyen, mi-
velhogy az id veszedelmes lészen.

4. Az napon példabeszédbe költ titeket

a síró, és keservesen sirat, ezt mondván:
Mindenestl fogva elpusztultunk, az én
népemnek egyik részét elköltöztette az
Isten! Mimódon foszt meg engemet, és

a mi örökségünktl is elidegenítvén, mi-
módon osztja el azt ?

5. Annakokáért nem lészen ezután, ki

az Úrnak Gyülekezetében az örökséget

sorssal elosztaná.

6. Mert azt mondjátok a Prófétának:

Ne * prófétáljatok : de ugyan prófétál-

nak azért; nem prófétálnak ezeknek és

nem esik rajtok gyalázat.
* Jer. 11, 21. Ésa. 30, 10.

7. Oh te, ki Jákób házának mondatol,

avagy megszorittatott é az Úrnak lelke,

avagy ezek é az cselekedetei, mellyeket

ti cselekesztek f avagy nem használnak é

az én beszédim annál, a ki igazán jár ?

8. De a melly az eltt én * népem vala,

mint ellenségre enreám,t támadott : ha
kinek ruhája vagyon, a palástját is el-

vonszátok azoktól, a kik bátorsággal

járnak az uton, mintha harczról tértek

volna meg.
* Ésa. 1, 21. t Ámós 2, 6. 7. Ésa. 30, 11.

9. Az én népem özvegyit kizitek az

kedves házokból, és az ö kisdedeiktl

elveszitek az én ajándékomat szüntelen.

10. Keljetek fel azért, és menjetek fel

:

mert e föld nem * nyugalmatok néktek,

az tísztátalanságáért elveszt titeket

utolsó veszedelemmel. * 3 móz. 17, 24. 25.

11. Ha valamelly hazug és csalárd * ha-

zud néktek ezt mondván: Prófétálok nék-'

tek a borért vagy részegít italért ; az

kedves próféta e népnek. * Ésa. 30, 10.

12. Mindenestl fogva egybegyjtelek

tégedet Jákób, az Izráelnek maradékát

egybe takarítom, egybegyjtöm azt,

mint a Bosrának juhait, mint a sereg

juhot az akolba és zengnek a városok

az embereknek sokaságok miatt.

13. Elj a rontó az szemek láttára,

kik rontanak, általmenvén a kapun, a

mellyen kimennek: és az Királyok



elttök * fogságra megyén, és az Úr lé-

szen az Ö fejek felett hosziíálldsra.

* 2 Krn. 33, 11. 2 Kir. 25, 1—11.

3. RÉSZ.

A Fejedelmeknek kegyetlenségek, és hamis Próféták-
nak hamisságok ellen prófétál.

És mondék én : Halljátok meg kérlek,

Jákobnak Fejedelmei, és Izráel házának

Vezérei: Avagy nem ti tisztetek é tudni

az Ítéletet ?

2. De k azok, a kik gylölik a jót és

szeretik a gonoszt, kik ezeknek bröket
róloklevonszák és húsokat csontjaikról.

3. Es a kik megeszik az én népemnek
húsát, és az bröket levonszák rólok

:

az csontjaikat is megrontják és meg-
darabolják mint a fazékba való húst, és

mint a vasfazékba való húst.

4. Akkor kiáltanak az Úrhoz, és nem
hallgatja meg ket^ hanem elrejti orczá-

ját ö tlök akkor, a miképen gonoszúl

cselekedtek az ^dolgaikban.

5. így szól az Úr a Próféták ellen, kik

az én népemet elcsalják, kik mikor ele-

get esznek * békességet hirdetnek, és

az ellen, a ki valamit nem vet szájokba,

hadat hirdetnek. * vers ii. rész 2,11. Ezek. 13,19.

6. Annakokáért éjszaka száll ti reátok

a látásért, és sötétség reátok a jö-

vendmondásért : és a nap * elenyészik

e Prófétáknak, és megsötétedik a nap
nékik. * Ámós 8, 8. 9. Ésa. 5, 30. Hós. 4, 5.

7. Es megszégyenülnek a látók, és

megpirulnak a jövendmondók, és bé-

dugják mindnyájan az szájokat : mi-
velhogy nem lészen Istentl semmi fele-

letek.

^8. Én pedig bizonyára bételjesedtem az

r lelkének erejével, Ítélettel, állhata-

tossággal^ hogy * hirdessem Jákóbnak
az gonoszságát, és Izráelnek az bnét.

*Ésa. 58, 1.

9. Halljátok meg ezt, kérlek, Jákób
házának Fejedelmei, és Izráel házának
Vezérei, kik gylölik az Ítéletet és min-
den igazságot elforditnak.

10. Az IS hallja meg, a ki épiti a Si-

ont * vérrel, és Jérusálemet hamissággal.
* Ezék. 22, 27.

11. Kiknek Fejedelmeik * ajándékért

Ítélnek, és kiknek Papjaik jutalomért ta-

nítanak, és kiknek Prófétáik t pénzért

jövendölnek, azonközbe az Úrhoz támasz-
kodnak, ezt mondván : Avagy nem mi
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közöttünk vagyon é az Úr? Nem követ-

kezik mi reánk veszedelem

!

* rész 7, 3. Ezék. 13, 19.

12. Annakokáért ti miattatok a Sión
megszántatik * mint a szántóföld, és

Jérusálem rakás kvé lészen, és az Isten

házának hegye, erds hegygyé.
* Jer. 26, 18. Luk. 19, 43. 44.

4. RÉSZ.

A Krisztusról s az 6 Egyháza állapotjáról.

De az utolsó idkben minekutánna az

Úr házának * hegye minden hegyeknek
felette helyheztettetik és minden hal-

moknak felette magasztaltatik, arra sok

népek gylnek. * Ésa. 2, 2. 3. Agge. 2, 7.

2. És arra sok * pogánynépek mennek,
és ezt mondják: Jertek el, menjünk fel

az Úr hegyére, és a Jákób Istenének

házához, és megtanít minket az utaíra
és járjunk az ösvényin : mert Sionból

megyén ki a törvény, és az Úrnak be-
széde Jérusálembl. * Ésa. 11, 10.

3. Es sok népek között ítéletet tészen

az Isten, és sok nemzetségeket megfedd
nagy messze földig, és az fegyvereik-

bl * kapákat csinálnak, és az dárdáik-

ból sarlókat, és egyik nép a másik ellen

fegyvert nem vonszon, és többé hadako-
zást nem tanulnak. * Ezék. 39, e. 9. 10.

4. És kiki mind békességgel nyugoszik

az szlje alatt, és az figefája alatt,

és senki meg nem rettenti ket, mert a

Seregek Urának szája szólott.

5. Mert mindenféle népek az Istenek-

nek nevében járnak : de mi a mi Urunk-
nak Istenünknek nevében * járunk mind
örökkön örökké. * zak. 10, 12. zsoit. 20, 6. 8.

6. Az idben, ezt mondja az Úr, hoz-

zám fogadom a * sántát, és egybegyj-
töm azt, a ki elszéledett, és azt, a kit

nyavalyákkal meglátogattam vala.

* Sof. 3, 19.

7. És számlálom a sántát az én maradék
népem közzé, és a kit messze elvetettem

vala, ers néppé tészem : és uralkodik

az Úr rajtok a Síónnak hegyén, mos-
tantól fogva * mind örökké.

* Ámós 9, 15.

8. És te gyülekezetnek tornya, Sión

leányának vára, elj te hozzád és elér-

kezik az elbbi * Uraság, a Jérusálem

leányának birodalma.
* Ámós 9, 11. 12. 2 Sám. 8, 8-14.

9. Mostan miért kiáltasz nagy kiáltás-
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sal ? avagy nincsen é egy * Király is te

közötted? és a te jó tanácsadód elve-

szett é ? mivelhogy bánatnak eresztet-

ted magadat mint a gyermekszül.
* Jer. 8, 18. 19.

10. Bánkódjál és fohászkodjál, óh Si-

onnak leánya, mintegy gyermekszül

:

mert kimégy városodból, és a mezon
lakozol ; és vitetel szinte * Babilóniáig,

honnét f megszabadulsz, onnét megsza-

badít tégedet az Úr a te ellenségidnek

kezekbl. * 2 Kir. 25,1-11. t jer. 25, 12.

1 1 . Mertjóllehetimmár is sok pogányné-

pek gyltek te ellened, kik ezt mondják:

Immár elkárhoztatott, és szemeinkkel

meglátjuk a Sión veszedelmét :

12. De k nem tudják az Úr gondola-

tit, és nem értik az tanácsát, hogy

öszvegyüjti azokat, mint a kévét ^ a

szérre. * 2 xir. 19, 35.

13. Kelj fel és csépeld e^^ensé^etó,Sion-

nak leánya : mert a te szarvadat vassá

tészem, és a te körmeidet aczéllá, hogy

megronts sok népeket ; és az gazdag-

ságokat az Úrnak szenteled, és az

marhájokat az egész föld Urának.

5. RÉSZ.

Jerusalem romlásáról s a Krisztus országáról.

Most sereggel gylj egybe, te sok sereg-

nek népe, ki mi ellenünk a mi városunk-

nak * megszállásáról gondolkodói; és

verjék arczul vesszvel az izráelnek Bi-

,

ráját. *Ésa. 7, 1-16. 8, 4.

2. De te Efratának * Bethleheme, jól

lehet kicsiny város vagy a Júdának f-
városai között : mindazáltal te belled

származik nékem a ki Izráelben ural-

kodó lészen, kinek kijövetelei eleitl

fogva, örök idktl fogva vágynak. \

* Máté 2, 6.

3. Azokáért jóllehet * elhagyja ket
mig a szül t szül : mindazáltal az

attyafiainak maradékaik ft megtérnek
az Izráel fijaihoz.

* Ésa. 7, 17-25. Ésa. 7, 14. ff Ezék. 37, 19—24.

4. És állandó lészen, és legelteti az 6

népét az ürnak erejével, az Urának
Istenének nagyságos nevével : és bátor-

ságosan élnek: mert felmagasztaltatik

a földnek határáig.

5. Mert lészen a mi békességünk, és

minekutánna az Assiriabeli Fejedelem

a mi földünkre *jövénd, és minekutánna 1

a mi palotáinkat megtapodja : állatunk '

ellene hét Pásztorokat, és nyolcz Fe-
jedelmeket az emberek közzl.

* Ésa. 7, 17—25.

6. Kik Assiriának földét elvesztik fegy-

verrel, és Nimródnak lakóföldét az

fegyvereikkel : és megszabadít az Assi-

riabeliektl, minekutánna jövéndenek a

mi földünkre és megtapodják a mi ha-

tárinkat.

7. És a Jákób maradéka e sok nem-
zetségek között ollyan lészen mint a

mennyei harmat, és mint a füvön való

harmatok, melly nem vár vala em-
bertl, és nem bizik vala az emberek
fijaiban.

8. Es a Jákób maradéka a pogányok
között, és sok nemzetségek között ollyan

lészen, mint az oroszlán az erdei vadak
között, és mint az oroszlánkölyök a ju-

hoknak nyájok között, melly ha által-

megyen azokon, és megszaggatándja,és

elragadándja, senki ki nem veheti szájá-

ból.

9. A te kezed ert vészen a te * ellen-

ségiden, és minden ellenségid kivágat-

tatnak: * vers 14.

10. Mert azon a napon, ezt mondja az

Úr, elvesztem a te lovaidat te közzüled,

elvesztem a hadakozó szekereidet.

11. És elrontom a te földednek váro-

sait, és minden te ersségidet letöröm.

12. És kivesztem közzüled a jövend-

I

mondókat, és szemfényvesztidnemlesz-

nek néked.

13. És elvesztem faragott képeidet, és

a te bálványidat közzüled, és nem
tiszteled többé a te kezeidnek csinál-

mányokat.

14. És elvesztem a te berkeidet te köz-

i züled, hogy elveszessem a te * ellensé-

gidet. ^
*vers 9. 15.

15. Es haragomban s búsulásomban

bosszút állok a pogánynépeken, kik

nékem nem engedtek.

6. RÉSZ.

Minem áldozatok tetszenek Istennek.

Halljátok meg, kérlek, a mit mond az

Úr : Kelj fel, perelj e hegyekkel, és e

halmok hallják meg szódat. * Ésa. i, 2.

2. Halljátok meg hegyek az Úr tör-

vénykezését, * és a földnek ers funda-

mentomai: mert az Úrnak törvényke-

I

zése vagyon az népével, és az Izráellel

I perel.
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3. Én népem, mit vétettem te ellened?

és miben voltam néked ártalmadra ? tégy

tudományt én ellenem

!

* Ésa. 1, 18. 19. 20.

4. Mikor az Egyiptom földébl * ki-

hozván, a rabságnak házából téged

megszabadítottalak volna, és te eltted

bocsátottam volna Mózest, Áront és Má-
riát. * 2 Móz. 12, 51.

5. Én népem emlékezzél meg kérlek,

mit gondolt vala te ellened * Bálák a

Moábitáknak Királyok, és mit felelt néki

Bálám a Beór fija; és mik lettek f Sit-

timtöl fogva mind ff Gilgálig, hogy

megtudhatnád az Úr jótéteményit.
* 4 Móz. 22, 5. 6. t 4 Móz. 25, 1.

ff Jós. 5, 9. 5 Mz. 32, 10—14.

6. Mivel menjek eleibe az Úrnak ? mimó-
don alázzam meg magamat a felséges

Isten eltt ? Avagy egészen égáldoza-

tokkal menjeké eleibe ? avagy esztends

borjukkal-é ?

7. Valyon kedvét találnám é az Úrnak
ezer kosokkal? ívlqzqi' olajforrásból költ

olajjal? valyon adjam é elsszülöttemet

himómnok váltságáért? az én méhemnek
gyümölcsét az én lelkem gonoszságá/ia/c

váltságáért ?

8. Oh ember, megmondotta * néked az

Isten, mi legyen a jó ; és mit kiván az Ür
te tled egyebet, hanem hogy igazságot

cselekedjél, szeressed az irgalmasságot,

és hogy megalázzad magadat, és hogy

a te Isteneddel alázatosan járj.

* 5 M6z. 10, 12. Ámós 5, 23. 24.

9. Az Úrnak szava a városban kiált

;

de csak az értelmes emberek látják a te

nevedet. Halljátok meg azért e * vesz-

szt, és kicsoda fenyegessen titeket azzal?
* rész 1,3. 9.

10. Valyon vayynak émég az Istentelen

ember házában hamissággal gyjtött

kincsek ? és vagyon é megkicsinyittetett

utálatos * véka. * Ámds s, 5.

11. Valyon jóvá * hagyom é a hamis
mértéket, ésa zsákbanua^o csalárd fon-

tokat? *Péid. 11,1.

12. Mert a gazdagok köztök meg-
töltöztek ragadománnyal, és az lakói

hazugságot szóltak, és az nyelvek az

szájokban csalárd.

13. Én is azért megvervén tégedet,

megkeserítelek, elvetlek * tégedet a te

bneidért. *2 kú. 17, is. 21, 13.

14. Eszel te, * de meg nem elégeszel,

909

és a te romlásod te közötted lészen : ri-
zed magadat^ de nem oltalmazhatod, és

a kiket megoltalmazándasz, fegyver alá

adom. * Hós. 4, 10.

15. Elveted a földön magodat, * de

fel nem aratod
;
megsajtolod az olajt, de

nem kened magadat olajjal ; és mustot
nyomsz, de te bort nem iszol

:

* 5 Móz. 28, 38-41.

16. Mert mégis az * Omri Király pa-
rancsolatit tartjátok, és az Akháb ház-

népének minden dolgát, és azoknak ta-

nácsokon jártok
; hogy kivágjalak téged

és annak lakóit csúfságra juttassam, és

hordozzátok az én népemnek szidalmát.
* 1 Kir. 16, 25. 26. 30.

7. RÉSZ.

Kevés az igaz : nagy az emberi veszettség.

Jaj nékem : mert ugy maradék, mint a

nyári takarodás után * a tarló, és a

szedésután, a megszedett szl; egy enni

való gerézd sem maradott, eleinér gyü-
mölcsöt kiván vala az én lelkem.

,

* 1 Kir. 19, 10.

2. Elveszett e földrl a jótév ember,

egy * igaz is nincs az emberek között

;

mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki

mind hálóval vadássza az attyaíiát.

* Jer. 9, 2-6. Jer. 23, 14. Ésa. 1, 4.10.21.

3. Hogy véghez vigyék a gonoszságot,

melly kezekben vagyon, a Fejedelem

adományt kiván, és a Biró fizetésért

itél ; és a Fember maga beszéli az

lelkének gonoszságát, és azt mások meg-
ersítik.

4. A ki legjobb közöttök, ollyan mint

a * tövis, a ki legigazabb közöttök^

ollyan mint a tövisbokor ; a te rállóid-

nak napjok, és a te meglátogatásodna/c

napja elj, most szégyenülnek k meg.
* Ezék. 2, 6.

5. Ne higyjetek barátotoknak, ne bízza-

tok tanácsadótokhoz, annak a kit kebe-

ledben tartasz, ne jelentsed meg tit-

kodat :

6. Merta fiu bosszúval illeti az attyát,

a leány az anya ellen támad, a meny
az napára, és embernek az háznépe

ellensége.

7. Én pedig az Úrra nézek, várom az én

szabaditá somnak Istenét, és meg hallgat

engem az én Istenem!

8. Ne örülj az én nyavalyámon * én ellen-

ségem : mert noha elestem, de felkelek,
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mikor a setétségben iiléndek is, az Úr
lészen nékem f világosságom.

* Ésa. 14, 29. t Zsolt. 27, 1.

9. Az Úr haragját hordozom: mert
vétkeztem ellene, mindaddig, mignem
meglátja az én peremet, és igaz törvényt

tészen nékem, kiviszen engem a vilá-

gosságra, hogy meglássam az igaz-

ságát.

10. Es meglátván az én ellenségem ezt,

megszégyenli magát, ki ezt mondotta én

fellem : Hol * vagyon a te Urad Iste-

ned ? az én szemeim meglátják ezt, hogy
az én ellenségem majd f eltapodtatik

mint az utczán való sár.

* Zsolt. 79, 10. t Ésa. 10, 5-26.

11. A melly napon megépíti az Úr a

te romlott * gyepüidet, az napon messze
veti a te e^^ense^ei^neA; parancsolatját.

*Ámós9, 11. 12.

12. Az napon te hozzád is eljnek Assi-

riából és az ers városokból, és minden
ersségbl mind az Eufrátes folyóvíztl

fogva, és egyik tengertl fogva a másik
tengerig, egyik hegytl fogva a másik
liegyig.

13. És elpusztíttatik e föld az lakói

miatt, az cselekedeteiknek * gyümöl-
csökért. * Jer. 21, 14.

14. Legeltessed * a te népedet, óh

Uram, a te vesszddel a te örökséged-

nek seregét, melly csak maga lakozik,

az erdben és a meznek közepette : le-

geltessenek a Básá?iafc mezején és a

Gileádon, mint a régi idkben.
* Zsolt. 79, 13. 80, 2.

15. Mint az Egyiptom földébl való

kijövetelednek idején, azonképen meg-
mutatom néki az én csudálatos dolgaimat.

16. Meglátják ezt a Pogányok és

megszégyenülnek minden erejekben, ke-

zeket szájokra teszik, és füleik megsike-

tülnek. ]

17. A port * nyalják mint a kigyók'

és mint a földi férgek, az fészkekben-

megrémülnek; a mi Urunk Istenünk eltt

rettegnek és félnek te tled. * zsoit.72,9.

18. Kicsoda ollyanisteu, mint te vagy,*

ki elvészed a mi álnokságinkat, és a te

örökségednek maradékának gonoszságát

elhallgatod ? Nem mind örökké tartja

meg az haragját : mert gyönyörködik

az irgalmasságban. * 2 móz. 34,6.

19. Hozzánk térvén könyörül rajtunk;

eltapodja a mi álnokságinkat, a tenger-

nek mélységes örvényibe veti minden
bneinket.

20. Nyilván megmutatod Jákóbnak tett

fogadásodat, és Ábrahámnak igért ir-

galmasságodat, mellyeket esküvéssel

fogadtál vala a mi atyáinknak még a

régi idkben.

NÁHÜM PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. EÉSZ.

Az Isten természetirl, s Ninivé ellen szól.

Ninivé város * ellen való terhes Prófé-

tzia: az Elkós város\)Q\\ Náhum látá-

sának könyve. * Jón. 1,2.

2. Nem szenvedhetje az^ Isten * a

bosszúnak, és bosszúálló az Úr, bosszú-

álló, mondom^ dJL Úr és buzgó haragú

;

bosszút áll az Úr az ellenségin, és

megtartja haragját az ellenségei ellen.

* 5 Móz. 32, 43.

3. Az úr nagy * trhet és nagy hatal-

mú, ki a hilnt büntetés nélkül semmi-
képen nem hagyja : az Úrnak úta nagy

szélvészben és forgószélben vagyon, és

a felhk az lábainak porok.
* 2 Mdz 34,6.

4. Ki a tengert megfeddi és * meg-
száraztja azt és minden folyóvizeket

megszárazt, a Básán és a Kármel

megertlenül, és a Libánusnak virága

megharvad. * 2 mz. u, 21. t jós. 3, le.

5. A hegyek * megrendülnek eltte

és a halmok megszakadoznak ; a föld

ég az szine eltt, e földnek kereksége

is, és mind azok, kik azon laknak.
* Mik. 1, 4. 2 Mdz. 19, 18.

"

6. Az haragja eltt ki állhat meg ? és

kicsoda állhatja meg az barlangjának

búsulását? Az búsulása kiomol mint

a tz, a ksziklák megrepedeznek

eltte.

7. Jó az Úr és a szorongatásnak nap-

ján * ersség: és nem hagyja azokat, a

kik benne biznak. *Péid. is, lo.
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8. És mintegy árvízzel általmenvén,

végét éri annak a földnek, és az el-

lenségít setétséggel veri meg.
9. Mit gondoltok az Úr ellen ? meg-

emészt titeket; nem lészen kétszer

veszedelmetek.

10. Mert a szövevényes tövisekhez, és

az ö italokkal megrészegültekheze^eV/ce-

zik az Úr bosszúállása, megemésztetnek
mint a száraz pozdorja mindenestl
fogva.

11. Te belled származott, a ki az Úr
ellen gonosz tanácsot tartott, az álnok

tanácsadó.

12. így szól az Úr: Habékességben
vágynak is, akármelly sokan legyenek is:

elvesznek, és általmegyen az Úr rajtok;

jóllehet megostoroztalak tégedet én né-

pem, de többé nem ostorozlak.

13. Mert most immár elvészem az

igáját rólad, és a te köteleidet elszag-

gatom.

14. És azt végezte az r te felled,

hogy ezután emlékezeted is elvesszen :

a te Istenidnek templomokból kivesz-

tem a faragott és öntetett bálványt; ott

helyheztetem koporsódat : mert átkozott

vagy.
,

15. Imé a hegyeken vágynak, a hír-

mondóknak és a békesség* hirdetknek
lábaik; Szenteljed Jda a te Innepidet,

add meg a te háláadó fogadásidat

:

mert nem megyén többé által f rajtád

az istentelen, ki mindenestl fogva ki-

vágattatik. * Ésa. 52, 1, t Ámós 9, 15.

2. EÉSZ.

Itt is veszedeleDimel fenyegeti Ninivót.

Feljött a pusztító szemed láttára ; rizzed
a te ersségidet, nézzed az utat, ersítsd

meg derekadat, keményítsd meg erdet
igen.

2. Mert* elvette azÚr Jákóbnak kevély-

ségét, mint az Izráelnek kevélységét:

mert a pusztítók eléggé pusztították

ket, és az csemetéiket kivágták.
* Ésa. 10, 12. 3,3, l.

3. Az ers vitézinek paizsok meg-
veresíttetett, az hadakozó férjfiai

veres ruhákba öltöztek ; mint a tüzes

fáklyák az szekereik az készületek

napján, és a jegenyefa dárdák rengnek
kezekben.

4. Az utczákon bolondoskodnak, a sze-

kerekben illk egymásba ütköznek az
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utczákon, az tekintetek mint o. fényl
lámpások, futkosnak mint a villámlás.

5. Megemlékezik Ninivé az ers
vitézirl, de útj okban megcsökkennek,

sietnek az kfalára, és készítenek ol-

talmat.

6. A folyóvizek fell való kapuk meg-
nyittatnak, és a Király palotája meg-
romol.

7. És a nagy bátorságban nyugovó

Királynéasszony számkivetésre vitetik,

és az szolgálóleányai kisérik tet, ke-

seregvén az szivekben, mint a nyög
galambok.

8. Jóllehet Ninivé olyan volt, mint a
b viz halastó régtl fogva ; mindazál-

tal elfutnak és akár mint mondják nékik

:

Álljatok meg, álljatok meg : de senki

közzülök hátra nem tekint.

9. Ragadozzátok el az ezüstit, ra-

gadozzátok el az aranyát, és az vég-

hetetlen gazdagságit: az dicssége

vagyon drága házi eszközökben.

10. Megüresült, megüresült Ninivé és

megmezitelenült : megölvadott * szive,

egybe verettetnek térdei, reszket egész

dereka, mindeneknek orczáik megfe-

ketedtek. * Ésa. 13, 7. 8.

11. Hol vagyon az oroszlánoknak hajlé-

kok, és az oroszlánkölykök, éléseknek

helye? a hová megyén vala az oroszlán,

az öreg oroszlán, és az oroszlánkölyök,

és nem vala ki megrettentené.

12. Az oroszlán ragadoz vala a meny-
nyi elég volna az kölykeinek, és az

nstény oroszláninak vadakat fojt vala,

és megtöltivala barlangjaitragadomány-
nyal, és az rejtekhelyeit prédával.

13. ímé én te ellened megyek, eztmond-
ja a Seregeknek Ura, hogy megégetvén

füstbe bocsássam a te szekereidet, és a

te oroszlánkölykeídet a szablya eméssze

meg ; és végét vetem e földön a te pré-

dálásodnak, és nem hallattatík többé a

te követidnek szavok.

3. RÉSZ.

Mégis Ninivének s egész Assiriának romlása.

Jaj a vérszopó * városnak, melly rakva

hazugsággal és ragadománynyal, melly-

bl szakadatlan a préda.
* Ezk. 24, 9. Hab. 2, 12.

2. Ostornak csattogása, és kerekekforgá-

soknak zörgések, nyerít lovaknak és for-

gó szekereknek zörgések hallatik abban.
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3. A lovag felemeli az tündökl szab-

lyáját, és villogó dárdáját : megölettet-

teknek sokaságok, és a megholt testeknek

sok számok Uszen, és nem lészen végek

a holt testeknek, annyira hogy azoknak
holt testekbe megbotlanak.

4. A tekintetes és kedves paráznának
paráznaságinak sokaságokért, ki a hite-

tésre mester volt, és a pogányokat eladta

az 0 paráznaságival, és sok nemzetsége-

ket az étetésivel.

5. Imé énlészek ellenséged, ezt mondja
a Seregek Ura, és orczádra fordítom

fel a te ruháidnak alját^ és megmutatom
a pogányoknak a te mezítelenségedet,

és sok országoknak a te rútságodat.
* Ésa. 47, 3. Jer. 13, 26.

6. És minden riitságot reád hányok, és

gyalázattal illetlek tégedet, és olyanná

tészlek tégedet, mint a ganéj.

7. És minden valaki látáud tégedet,

távol áll tled, és ezt mondja : elpusz-

tult Nini vé ! Kicsoda bánkódik rajta?

hol keressek néked vigasztalókat ?

8. Avagy jobb vagy é te a sok nép
Nóé városnil, melly a folyóvíz között

fekszik vala ? mellynek körülette vizek,

mellynek árokja a tenger, és a tenger

así kfala ?

9. Szerecsenország annak erssége és

Égyiptom, és számtalan sok népek : Af-

riká és Libia voltak néked segítségül.

10. De még az is számkivetésre és fog-

ságra jutott, még az apró gyermekeik

is abban a falhoz verettettek minden
útczáknak elein : és az Fejedelmire

sorsot vetettek és minden nagy Urai

vasba verettek.

11. Te is azért * megrészegedel, és
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semmivé lészesz ; te is a te ellenséged-

tl is segítséget kérsz. ' * Jer. 25, 27.

12. Minden te ersségeid ollyak lész-

nek mint a megért figék, mellyeket ha
megmozditnak^ az emberek szájába

esnek.^

13. Imé a te néped te benned ollyan

lészen, mint az asszonynépek : a te föl-

dednek kapui megnyittatnak a te ellen-

ségidnek, a tz emészti meg a te zár-

jaidat.

14. Szerezz magadnak a szálláshoz

való vizet, újitsd meg a te ersségedet,

nyomjad a sárt, keverd a meszet, er-
sitsd meg e mészkemenczét

:

15. De ugyan ott megemészt tégedet

a tííz, elfogyat tégedet a szablya, meg-
emészt tégedet az ellenség mint a csere-

bogár
;
szaporodjál bátor mint a csere-

bogár, szaporodjál mint a sáska.

16. Megsokasítottad a te kalmáridat,

mint az égnek csillagait ; de mint a pré-

dáló cserebogár elrepül, ugy azok is.

17. A te Fejedelmid mint a sáska, és

a te Hadnagyid mint a sáskáknak ^o-M
kaságok, mellyek a hideg idben a gye-^
pukben laknak; de mihelyt a meleg ^2^^

feltámad, elmennek, és helyeket meg sem
esmérik, a hol voltak azok.

18. A te Tanácsosid, Assiriának Kirá-

lya, szunnyadni fognak, a te ers vité-

zid elrestülnek, a te néped eloszol a

hegyeken, és nem lészen senki a ki ösz-

vegyüjtené ket.
19. A te romlásod sebe bé nem gyó-

gyul, rakva fájdalommal a te nyavalyád;

mindenek, kik híredet hallják, tapsol-

nak rajtad : mert ki oltalmazhatta volna

meg magát a te gonoszságodtól szün-

telen.

HABAKUK PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.
Panasz a bnökrl : jövendölés a bnttítésröl.

Ez a terhes Prófétzia, mellyet látott

Habakuk Próféta.

2. Mennyi ideje vagyon, Uram, hogy
kiáltok : és nem hallgatsz meg ? Untatlak

téged az emberek között való törvény-

telen * hatalomért ; és nem szabaditasz

meg ? * Amós 2, 6 7.

3. Miért hagyod néznem a hamisságot,

és miért nézeted velem a nyomorga-
tást ? A ragadozás és a hatalom miért

vagyon elttem ? és miért vagyon elt-

tem a ki pert és versengést támaszt?

4. Annakokáért nincsen becsületi az Is-

ten törvényének, és soha az igazság el
nem mehet; mert az Istentelen * körül-

veszi az igazat, azért lészen a hamis

Ítélet. * Jer. 6, 28. Mik. 7, 2.

5. Tekintsetek a pogányokra és nézze-
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tek meg, és csudálkozással csudálkoz-

zatok : mert olly dolgot cselekeszem a

ti idtökben, mellyet lia beszélnének

nem * hinnétek a^t. * csei. 13, 41. sir. 4, 12.

6. Mert imé én feltámasztom a Kál-

deusokat, a keg3^etlen és vakmer nem-
zetséget, melly eljárja a ti földeteknek

szélességét, hogy elfoglalja a nem 0

hajlékait.

7. Rettenetes és iszonyú nemzetség ez^

mellytl származik e néjpek Ítéleti és

rabságra való vitele. *2Kir.25, i-ii.

8. Mellynek lovai gyorsabbak a párdu-

czoknál, és kegyetlenebbek az estvejáró

éh * farkasoknál : mellynek lovagjai

igen sokak, és az lovagjai messzünnen

jönek, gyorsan repülnek, mint a dögre

siet saskesely. * sof. 3, 3.

9. Az az egész sokaság a ragadomány-

ért j : az orczájoknak tekinteti, ha-

sonló a napkeleti száraztó szélhez, és

számtalan rabot gyjt mint a fövényét.

10. És e néjp a Királyokat neveti, és

a Fejedelmek néki csúfságok , minden
ersséget megnevet és töltést csinál az

ellen és megveszi azt.

11. Akkor elváltozik az szive, és

meghaladván a czélt gonoszul cseleke-

szik;, és ezt az erejét az bálvány Is-

tenének tulajdonítja.

12. Avagy nem öröktl fogva való

vagy é te ? Azr én Istenem, én Szen-

tem ; nem veszünk el, Uram az Ítéletre

rendelted tet, és te én ersségem, a mi
dorgálásunkra választottad tet.

13. Tisztábbak a te szemeid, hogynem
mint a gonoszságra * nézhetnél, és az

embereknek nyomorgatásokat nem néz-

heted : Miért tekintesz tehát a hitetle-

nekre ? és elhallgatod, mikor az isten-

telen elnyeli az nálánál igazabbat ?

* vers 2-4. Jól 34, 12.

14. Ollyanokká tészed az embereket
mint a tenger halait, és csúszómászó
férget, mellynek nincsen vezére.

15. Mindenestl az horgávarkivon-
sza, bégyüjti azokat az gyalomjába,
és bétakaritja azokat az hálójába ; an-

nakokáért örül és tapsol annak. *Amós 4.2.

16. Azokáért áldozik az gyalomjá-
nak, és jóillatot tészen az hálójának

;

mert ezek által vagyon az kövér ré-

sze, és az jóllakása.

17. Valyon azért kiterjeszti é az

gyalmát , és szorgalmatos lészen é a
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népeknek * öldöklésekben, hogy semmit
ne kedvezzen ? resz 2, 5.

2. RÉSZ.

Jövendölés a Kaldeusok veszedelmekrl.

Mikor az én állóhelyemben állanék, és

állanék az ersségben, és szorgalmato-

san vigyáznék annak meglátására, mit

szólna nékem az Úr, és mit kellene fe-

lelnem az én dorgálásom után :

2. Felele nékem az Úr mondván : írd

meg e látást tettetés * betkkel e táb-

lákra, hogy az olvasó szabadon olvas-

hassa azt :
* Ésa. 8, 1.

3. Mert a látás még bizonyos idre ha-

lasztatott, és végezetre szól, és meg nem
csal : ha késéndik, várjad azt : mert két-

ség nélkül meglészen, és nem késik.

4. Imé a kinek lelke nem igaz ben-

ne, felfuvalkodik ; az igaz ember pedig

az * hitivei él. * vers 2. 3. Rom. 1,17.

5. Annakokáért mivelhogy borba me-
rülvén vétkezik a kevély ember, a ki nem
nyughatik egy helyben ; és eltátja az

torkát mint a koporsó, és hasonló a ha-

lálhoz, melly nem elégeszik meg, és

minden népeket magához hajt, és min-
den nemzetségeket magához gyííjt.

6. Avagy nem költik é tet mindnyá-

jan e wépek példabeszédbe, és nem
szólnak é róla mese fejtéssel? ezt

mondván : Jaj annak, a ki gazdagítja

magát a máséból; valyon meddig tart

az ? és annak is jaj, a ki sr sárt gyjt
maga/ejere !

7. Avagy nem támadnak é hirtelen,

kik tégedet mardossanak, és felébredje-

nek a kik tégedet megháborítsanak,

hogy k tégedet eltapodjanak.

8. Mivelhogy te megfosztottál sok

nemzetséget : megfosztnak * tégedet a

népnek maradékai, az embereknek ár-

tatlan vérekért, és a föld n^pén, a váro-

son és annak minden lakóin tett hatal-

masságodért. Ésa. 33, 1. Náh. 3, 1.

9. Jaj annak, a ki gonoszul a másét

kivánja * az házának öregbítéséért^

hogy magas fészket rakhasson magá-
nak, hogy megszabadulhasson a vesze-

delemtl. * Jer. 22, 13.

10. A te házadnak gyalázatjára tar-

tottál tanácsot, mikor sok népeket vesz-

tettél volt, és vétkeztél a magad lelke

ellen.

11. Mert a kövek a kfalakból te el-

58
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lened kiáltnak, és a fa építésekbl a

gerendák * ellened bizonyságot tésznek.
* Jób 31, 38. 39. Jak. 5, 4.

12. Jaj annak, a ki várost épit * vér-

rel, és a ki várost készit álnoksággal

!

* Náh. 3, 1-3.

13. Avagy imé a Seregeknek Urától

nem j é bosszúállás ? Annakokáért a

népek tzre építenek ; és híjába mun-
kálkodnak a nemzetségek.

14. Mert az Ür dicsségének* esmére-

tivelbételik a föld, miképen a vizek a ten-

gernek mélységét béboritják. *Ésa. 11,9.

15. Jaj annak, a ki megitatja az *

felebarátját, és ki reá ersödi, hogy

megrészegítsed tet, hogy az szemér-

meket láthassad :
* Ésa. 5, 22.

16. Gyalázattal megrakodol a dicsség

helyébe : iszol * te is, és megmezitele-

níttetel; mert te reád fordul az Úr jobb-

kezének pohara, és gyalázatos okádás

esik a te dicsségedre. * vers s. jer. 25, 27.28.

17. Mert a Libánuson tett hatalmad,

és annak vadaínak elprédáltatások,melly

azokat elrettentette, az veszt el tégedet,

az emberek véreknek kiontatásáért, és

a földön, a * városon és annak minden
lakóin tett hatalmadért. * Ésa. 33, 1.

18. Mit használ néked a faragott * kép,

hogy annak faragója kifaragta azt, vagy

az öntött kép, melly hazugságra tanít:

mivelhogy bízik annak faragója az

csinálmányában, hogy néma bálványo-

kat csináljon ?

19. Jaj, a ki a fának ezt mondja : Ser-

kenj fel ; és a néma knek : Ébredj fel

!

Avagy taníthat é az ? Imé béboríttatott

arannyal és ezüsttel, de semmi lélek

nincs benne. * Jer. 10, s. 14.

20. Az Úr pedig az szentséges tem-

plomában vagyon ! Rettegje azért tet
mind az egész föld népe

!

3. EÉSZ.

Habakuk könyörög a nép megtartás<áért.

Habakuk Próféta könyörgése, a tudat-

lanságnak bnéért.

2. Uram, haliám a íq fenyeget beszé-

dedet, és megrettenék : Uram a te mun-
kádat az 0 esztendejének közepette ele-

venítsd meg, az esztendejének köze-

pette, mondom^ jelentsd meg irgalmas-

ságodat^ haragodban * irgalmasságodról

emlékezzél meg ! * 2 mz. 34, e.

3. Az Isten a Témán hegyérl kimu-

tatá magát, és a szent Isten a * Párán
hegyérl, Sélah. Béfogá az egeket az

dicssége, és az dicséretével rakva a

föld.^ * 5 Móz. 33, 2.

4. És az fényessége ollyan volt, mint

a napnak világossága, és mellette az

szarvai ; és abban rejtetett el az

erssége.

5. Az orczája eltt döghalál jár vala

és lábai eltt tüzes kelések járnak vala.

6. Felálla az Isten, és elosztá a földet;

reájok tekintett és elolvasztotta a Po-
gányokat; megfélemlettek a kikéi valá-

nak az örökkévaló hegyek, megaláztat-

tak a kikéi valának az örökkévaló

halmok; örökké valók az ö útai.

7. Láttam a Khúsán sátorínak romlá-

sokat, a Midián földének kárpitjai resz-

kedtek.

8. Avagy a folyóvizek ellen gerjedett

vala é fel a te haragod, Uram ? avagy

a tenger ellen é ? mikor ülnél á te lo-

vaidon, és a te szabadító szekereiden.

9. A vizek folyásinak * helyek megje-

lentetett a te kézíved által, a Zsidó nem-
zetségnek tett esküvésíd és beszéded ál-

tal, Sélah ! és a földnek f folyóvizeit ketté

választád. * zsoit. 105, 41. 42. t jós. 3, le.

10. Látának tégedet és megrémülének
a hegyek : a vizeknek soksága elméne

:

a tengernek mélysége szót ada néked,

és az kezeit felemelé.

11. A nap és hold * megállának az

helyekben ; a napnak világánál nyilaid

leszállottak, és annak fényességénél a

te villogó kopjád. * j<5s. 10, 12. 13.

12. Haragodban megtapodád a földet,

búsultodban megcsépléd a pogányokat.

13. Kítámadál a te népednek szaba-

dítására, a te népednek szabadítására

mondom, a te Krisztusoddal
;
megron-

tád a ft a hitetleneknek házában, és

megmutatád a fundamentomot mind a

'

nyakáig, Sélah.

14. Az sereginek fejeket általverted

az fegyverével ; mint a forgószél ugy

támadtak vala az én veszedelmemre, és

örvendeznek vala, mint a kik titkon a

szegénynek rontására feltámadnak.

15. A te lovaiddal tapodtattad * a ten-

gert; a mélységes vizeknek rakásokat.
* vers 8.

16. Haliám, és megretten az én szi-

vem, a te szódra ajakim is reszkettek

:

az én csontaimra rothadás szállá, és
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magamban megliáborodám : mindazál-

tal nyugoszom a nyomorúságnak nap-

ján, mikor az ellenség sereggel j fel e

nép ellen, hogy azt elrabolja.

17. Mert a figefa nem virágzik, és

semmi gyümölcs nem lészen a szlkben,
megcsal az olajfának munkája, és a me-
zk élést nem teremnek, kivesz a juh az

akolból,és nem lészen ökör az istállóban.
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18. Én pedig az Úrban örvendezek, és

vigadok az én szabadító Isteuemben.

19. Az Úr Isten az én ersségem, ki

az én lábaimat ollyanokká tészi mint

a * nstény szarvasokéi, és az én ma-
gas helyeimen jártat engemet. Akkor
is háláadó dicséretet éneklek vigasság-

tev szerszámokban.
* 2 Sám. 22, 34. Zsolt. 18, 34.

SOFÓNIÁS PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. EÉSZ.
Feuyegeti Isten a Zsidókat a bálványoicásért.

Az úrnak beszéde, mellyet szólott So-

fóniásnak a Kúsi íijának, ki Gedaliás

fija, ki Amáriás fija, ki Hiskijás íija

vala
;
Jóslásnak, az * Amon íijának a

Júda Királyának idejében.

* 2 Kir. 21, 23. 24. 22, 1.

2. Elvesztvén * elvesztek mindeneket

e földnek színérl, ezt mondja az Úr.
* 2 Kir. 22, 14-20.

3. Elvesztem az embert és a barmot,

elvesztem az égi madarakat és a ten-

gernek halait, és a hitetleneknek rom-
lások lészen ; és elvesztem az embert a

földnek színérl, azt mondja az Úr.

4. Es kinyújtom kezemet a Júda ellen,

és a Jérusálem lakói ellen, és kivesz-

tem e helybl a Baál maradékit, és az

tisztelinek neveket mind a Papokkal
egybe.

5. Azok ellen is, kik az ebeknek* csil-

lagait imádják a magas helyeken, és a

kik tisztelik az Urat, és esküsznek
reá, és esküsznek az Királyokra.

* 2 Kir. 21, 5. 7. 2 Kir. 23, 5. 12. 13. Jer. 19, 13.

6. Azok ellen is, a kik hátra állottak,

hogy ne kövessék * az Urat, és a kik

nem keresik az Urat, nem tudakoznak
felle.

^
* Ésa. 1, 4.

7. Hallgass * az Úr Istennek orczája

eltt : mert közel vagyon az f Úrnak
napja : mert elkészítette az Úr ff az

áldozatot, elrendelte az hivatalos ven-

dégit. * Hab. 2, 20. f vers 2—4.

ff Ezék. 39, 17—20. Jel. 19, 17—21.

8. És lészen az Úr áldozatjának nap-
ján, meglátogatom a Fejedelmeket,* és a

Király íijait, és mind azokat, kik idegen

öltözetben öltöztek. * Jer. 34, 17—21. 39, e. 7.

9. Es meglátogatom mind azt is, a ki

tombol a más emher házának küszöbén

az napon, és a kik megtöltik az Ura-

iknak házokat,'* ervel és csalárdsággal

gyjtött gazdagsággal. * Jak. 5, 4. 3 móz. 19,13.

10. És lészen az napon, ezt mondja az

Úr, kiáltásnak * szava a halkaputól

fogva, és jajgatás a városnak másik ré-

szétl fogva, és nagy romlás a halmok
fell. * Jer. 39, 2. 3.

11. Jajgassatok ti város közepin lako-

zók : mert elveszett * a kalmároknak

egész sokságok, elvesztek mind a kik

pénzzel gazdagok valának. * Jer. 39, 6-9.

12. És lészen az idben , felkeresem

Jérusálemet szövétnekekkel, és meglá-

togatom azokat az embereket, kik az

ganéjokban * megkeményedtek, kik ezt

mondják az ö szivekben : Sem jót, sem
gonoszt nem f cselekeszik az Úr !

* Jer. 34, 15-18. f Mik. 3, 11. 12.

13. És az gazdagságok prédára kel,

és az házaik elpusztulnak : házakat

építenek ; de nem laknak azokban, sz-
lket * plántálnak ; de nem isznak azok-

nak borokban. * 5 móz. 28, 30. 39. Ámós 5, 11.

14. Közel * vagyon az Úrnak nagy
napja, közel vagyon, mondom, és igen

siet : az Úr napjának szava keserves, kiált

azon a napon az ers férjfiú; * Jer. 39, 1.2.

15. Haragnak napja az a nap, szoron-

gatásnak és * nyomorúságnak napja,

háborúságnak és pusztulásnak napja,

setétségnek és f homályosságnak napja,

ködnek és felhnek napja :

* Jer. 39, 3. 6—9. f Ámós 5, 18.

16. Trombitáknak és kiáltásoknak nap-

ja, az ers városok ellen, és a magas
tornyok ellen

!

17. És megszorongatom az embereket,

és járnak mint a vakok : mert az Úr
ellen vétkeztek : és kiomol az vérek

58*
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mint a por, és az testek lészen mint

a ganéj.

18. Sem ezüstjök, sem aranyjok*nem
szabadithatja meg ket az Úr haragjá-

nak napján : mert az ö búsulásának

tüze t emészti meg az egész földet, és

hirtelenséggel való véget vet ff e föld-

nek minden lakosiban

!

* Ezek. 7, 19. Pél. 11, 4. f rész 3, 8. ff Jer. 39, 9.

2. RÉSZ.

Egynéhány népeknek romlását hirdeti.

Vegyétek eszetekbe magatokat, vegyé-

tek eszetekbe, óh te meggyülölt * nem-
zetség !

* Sir. 2, 6. 7.

2. Minekeltte a dekrétom szerint fel-

viradna a nap, mellyen ollyanok lésztek

mint a polyva, melly semmivé lészen

;

minekeltte reátok következzék az Úr
haragjának búsulása, minekeltte reátok

következzék az Úr haragjának * napja:
* rész 1, 2—6, 2 Kir. 21, 12. 14. 22, 16. 17.

3. Keressétek az Urat e földnek min-
den alázatosai, kik az Ítéletit csele-

lekedtétek : keressétek az igazságot,

keressétek az alázatosságot ; talán meg-
oltalmaztattok * ti az Úr búsulásának

napján ; *2Kir. 22, 18-20.

4. Mert puszta lészen * Gáza, Askalon

is elpusztíttatik : Asdódat nap f világnál

rabságra viszik, és Akkaron elrontatik.

* Jer. 15, 8. f Jer. 47, 1.

5. Jaj a tenger mellett lakozóknak, a

Kereteusok nemzetségeknek : az Úrnak
beszéde vagyon ti ellenetek Kánaán, Fi-

liszteusoknak * földök, és elpusztítlak

tégedet, annyira hogy lakos ne legyen

rajtad. * Jer. 47, 4-7.

6. Es lészen a tenger mellett való

tartomány pásztorok aklának hajléka,

és barmoknak istállójok.

7. Es lészen a tenger mellett való tar-

tomány a Júda háza maradékának nyu-

galmas helye, ott legeltetnek, az Askalon

házaiban nyugosznak estve : mert meg-
látogatja ket az Urok Istenek, és

megszabadítja * a fogságból ket.
* Jer. 31, 23. 24.

8. Hallottam a Moáb * szidalmazását,

és az Ammon íijainak bosszuságtétele-

ket, mellyekkel gyalázták az én népe-

met, és felfuvalkodtak az határok el-

len. * 1 Móz. 19, 36—38. Ezék. 25, 3. 6. 8.

9. Annakokáért * élek én, ezt mondja
a Seregeknek Ura, az Izráel Istene,

hogy Moáb ollyan lészen mint Sodoma,
és az Ammon fijai mint Gomora, csalán

term föld^ sovány és puszta lészen

mind örökké : az én népemnek f mara-
déka prédálja el ket, és az én népem-
nek maradéka birja ket.

* Abd. vers 10—12. f Jer. 49, 1. 2. Ámós 1, 13. 14.

10. Ez esik rajtok az * kevélysé-

gekért, mellyel szidalmazták és boszan-

tották a Seregek Urának népét.

* Ésa. 16, 6. 7.

11. Eettenetes lészen az Úr ellenek:

mert megemészti az földöknek min-

den Istenit ; és tiszteli tet kiki az *

helyében, és a pogányoknak minden szi-

geteik. * rész 3, 9. Maiak. 1, 11. Ján. 4, 21.

12. Ti is Szerecsenek * az én fegyve-

remmel ölettettek meg, azokkal egye-

temben. * Ésa. 20, 3-5.

13. És felemeli az kezét észak ellen,

és elveszti * Assiriát, és elpusztítja Ni-

nivét, és ollyanná tészi, mintegy kietlen

pusztát. * 2 Kir. 17, 6. Náhum 2, 8.

14. És annak közepette fekszik bar-

moknak nyájok, és minden pogányné-

pek közt való fenevadak ; az ökörbika,

és a bagoly * hálnak az ajtaiban, an-

nak ablakában azoknak szavok hallatik,

kapujában pusztaság lészen : mert el-

pusztította az. ellenség a czédrusfából

csinált épületeket. Ésa. 34, 11. jei. is, 2.

15. És ama kevély város, melly bátor-

ságban nyugszik vala, melly ezt mondja

vala az szivében : Én vagyok, és én

nálamnál * több nincsen ! Mimódon
pusztult el, és lett a vadaknak lakhe-

lyekké? Valaki azon általmegyen, süvölt,

és az kezeit hányja ! * Ésa. 10, 5. s. 12.

3. RÉSZ.

Panaszolkodás a Jérusálemhelieknek bnökön. ígéret az

Istenfélknek.

Jaj a megfertéztetettnek és megundo-

kittatottnak, e kóborló * városnak !

* vers 3. 4.

2. Nem figyelmezett az Úr szavára,

nem fogadta a fenyítéket ; nem bizott az

Úrban, az Istenéhez nem közelitett.

3. Az Fejedelmei közötte ollyan,

mint az orditó oroszlánok, az Birái

mint az estvéli megéhezett * farkasok,

nem halasztják reggelre, hogy a csonto-

kat megrontsák. * Ezék. 22, 27. Mik. 3, u.

4. Az Prófétái állhatatlanok és b-
nös férjfiak,*az Papjai megfertéztették
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a Szenthelyet, megrontották f a tör-

vényt. * Jer. 23, 11. 32. Hds. 9, 7. f Ezék. 22, 26.

5. Az közepette*lakozó igazr nem
cselekeszik hamisságot ; minden reggel

napfényre hozza az Ítéletit, nem fárad

el : mindazáltal nem tudja a f szemér-

met e hamis nép. * vers 15. 17. f jer. 6, 15.

6. Elpusztítottam a pogányokat, el-

pusztíttatott azoknak ersségek, elvesz-

tettem azoknak faluikat, hogy azokon

senki által ne menjen : elpusztíttattak

azoknak városaik, annyira hogy egy

ember sem maradott, és nincsen lakos.

7. Ezt gondolám: Bizony félni kezdesz

engemet, felveszed * a fenyítéket; és

nem vesz el az lakhelye, jóllehet im-

már meglátogattam tet: mindazáltal

siettek a gonoszságra, és az cseleke-

deteiket megindították. * Jer. 4, 22.

8. Annakokáért várjatok engemet mind
a napig, ezt mondja az Úr, mellyen

felkelek a prédálásra : mert az én vége-

zésem ez, hogy eg5^begyüjtsem a népe-

ket, hogy egybegyjtsem az országokat,

hogy kiöntsem azokra az én haragomat,

az én haragomnak teljes búsulását

;

mert az én haragomnak tüze miatt

emésztetik* meg az egész föld. * részi, is.

9. Mindazáltal akkor változtatom a

népeknek ajakokat tisztává, hogy min-
denek * segítségül hivják az Úrnak ne-

vét, hogy szolgáljanak néki egyenl
akarattal. * vers 13. rész 2, 11.

10. Szerecsenországnak folyóvizein túl

lakozók könyörögnek * nékem, és az én

eloszlott népemnek leányai ajándékot

hoznak nékem. * zsoit. es, 32. Ésa. 19, 21.

11. Az napon nem szégyenülsz meg
minden te cselekedeteidért, a mellyek-

kel vétkeztél én ellenem ; mert akkor

elveszem közüled azokat, kik örvendez-

nek a te kevélységeddel : és többé nem
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kevélykedel * az én szentséges hegye-

men. * Jer. 7. 4.

12. És marasztok én te közted meg-
nyomorodott szegény népet, kik biznak

az * Úrnak nevében. * Ésa. 6, 13.

13. Az Izráelnek maradékai nem cse-

lekesznek * hamisságot, és nem szólnak

hazugságot, és nem találtatik az szá-

jokban álnok nyelv : mert k legeltet-

nek Istentl, és nyugosznak, és nem lé-

szen senki ki ket elrettentse. * Ésa. 4, 2.

14. Örülj * Sionnak leánya, örvendezz

Izráel, örülj és teljes szivvel örvendezz

Jérusálemnek leánya; * Ésa. 12, 6. Ésa. 35, 1. 2.

15. Letette az Úr a te itéletidet, el-

fordította ellenségidet, az Izráelnek Ki-

rálya az Úr te közötted vagyon, nem
látsz többé veszedelmet.

16. Az napon ezt mondják Jérusálem-

nek : Ne félj * Sionnak : Ne bocsásd le

kezeidet ! * Ésa. 41, 10. 43, 1.

17. A te közötted * lakozó ers Urad
Istened megtart, nagy örömmel örven-

dez te rajtad, a te szerelmedben gyö-
nyörködik, nagy örömmel vigad néked.

* Zsolt. 46, 6.

18. A kik te közzüled ideig megnyo-
morodtak, azokat egybegyjtöm, és a

kik gyalázatot szenvedtek.

19. Imé én elvesztem minden te nyo-

morgatóidat akkor az idben, és meg-
tartom * a sántát, és haza hozom a

számkivetettet, és ket dicséretesekké

és tiszteletesekké tészem az gyalá-

zatjoknak egész földén. * Mik. 4, e. 7.

20. Az idben haza hozlak * titeket,

idvel egybegyjtlek titeket ; mert híre-

sekké, nevesekké tészlek titeket e föld-

nek minden népei között, mikor a ti

számkivetéstekbl f megszabadítlak ti-

teket a ti szemetek láttára, ezt mondja
az Úr. * Zak. 1, 16. Jer. 30, 3 f Zsolt. 126, 1. 2.

AGGEUS PEÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Intés a templomnak megépítésére.

Dárius Királynak második * esztendejé-

nek hatodik hónapjában , a hónapnak
els napján, szóla azÚr Aggeus Próféta

által t Zorobábelnek, a Seáltiel íijának,

Júda Fejedelmének, és Jósuának, Je-

hosadák íijának a Fpapnak, ezt mond-
ván :

* Esd. 5, 1. f Esd. 2, 2.

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura,

mondván : E nép ezt mondja : Nem jött

még el az Id, az Úr háza * építtetésé-

nek ideje. * vers 14. 15.

3. Szóla azért az Úr Aggeus Próféta

által, mondván ;
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4. Eljött é ti néktek idtök, hogy la-

kozzatok a ti szép házaitokban, hogy ez

a ház pusztán áll ?

5. Most azért, ezt mondja a Seregek-

nek Ura : Gondoljátok meg jól a ti dol-

gaitokat !

6. Sokat vetettetek, de keveset hoztak

bé abban
;
esztek, * de nem elégesztek

meg : isztok, de nem részegesztek meg,

ruhákba öltöztök, de nem melegesztek

meg ; és a ki mtmkdjának jutalmát ve-

szi bé, mintha megszakadott f zsákba

töltené azt. * Mik. e, u. t vers 9.

7. Ezt mondja a Seregeknek Ura ! Gon-

doljátok meg jól a ti dolgaitokat

!

8. Menjetek fel a hegyre, és hozzatok

onnét fákat, építsétek meg ezt a házat,

és kedves lészen nékem az, és dicsitte-

tem abban, ezt mondja az Ür.

9. Sokat vártok bé, de imé kevés ta-

karodott hé; bévittétek azt a ti háza-

tokba, de én reá * fuvallok arra. Mi
okért ? Azt mondja a Seregeknek Ura

:

az én házamért, melly pusztán f áll, ti

pedig siettek kiki az házának építé-

sére. * vers 6. f Esd. 4, 21. 6, 7. 8.

10. Ennekokáért zárlatott bé az *
ég,

hogy ne adna néktek harmatot, a föld

is bézárlatott, hogy néktek gyümölcsöt

ne teremne. * s Mdz. 26, 19. 20.

11. És szárazságot * hivtam e földre,

és a hegyekre ; a gabonára és a borra,

az olajra és arra, valamit a föld terem

;

az emberekre is és a barmokra, és az

embernek minden kézi munkájára.
* Amds 4, 9.

12. Meghallá pedig * Zorobábel a Se-

áltiel íija, és Jósua Jéhosadák fija a

Fpap, és mind a több község az Ura
Istene szavát, és az Aggeus Próféta be-

szédit, a mint elbocsátotta vala tet az

Urok Istenek, és megfélemlék a nép

az Úrtól. * Esd. 2, 2.

13. Monda azért Aggeus az * Úrnak

követe; az Úrnak követségében mond-
ván a népnek : En ti veletek vagyok^ ezt

mondja az Úr ! * 2 Kor. 5, 20. Maiak. 2,7.

14. És felinditá az Úr Zorobábelnek

Seáltiel fijának a Júda Fejedelmének

lelkét, és Jósuának, Jéhosadák fijának a

Fpapnak lelkét, és mind a több köz-

ségnek lelkét; és bémenének és mun-
kálódának a Seregek Urának az * Is-

teneknek házában. * Esd. 3, 10. E.^.d. e, g-is.

Í5-A hatodik hónapnak huszonnegye-

dik napján, Dárius Királynak második

esztendejében.

2. RÉSZ.

Dicsségesb a második templom az elsnél.

A hetedik hónapnak huszonegyedik nap-

ján, szóla az Úr Aggeus Próféta által,

mondván :

2. Mond meg most Zorobábelnek, Se-

áltiel fijának, a Júda Fejedelmének, és

Jósuának, Jéhosadák fijának aFpapnak,
és a nép maradékának ezt mondván

:

3. Kicsoda maradott meg ti közzüle-

tek, a ki látta ezt a házat az els di-

csségében? és a mellyet ti most láttok,

avagy nem ollyannak tetszik é néktek

ahoz képest, mintha * semmi volna ?

* Esd. 3, 12. 13.

4. Most mindazáltal légy ers a dol-

godban Zorobábel, ezt mondja az r, és

ers légy te is Jósua Jehosadáknak fija,

ki Fpap vagy; és ers légy te e föld-

nek minden népe, ezt mondja az Úr, és

munkálódjatok; mert én veletek va-

gyok, ezt mondja a Seregeknek Ura.

5. A beszéd szerint, mellyel fogadást

tettem néktek, mikor kijöttetek Égyip-

tomból, és az én lelkem megmarad ben-

netek, ne féljetek.

6. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura:

Még egy kevés id vagyon ; és én meg-
indítom az egeket, a földet, a tengert

és a szárazt.

7. És megindítok minden népeket, és

elj a minden pogánynépeknek kíván-

ságok, és bétöltöm e házat dicsséggel,

ezt mondja a Seregeknek Ura.

8. Enyim az ezüst, és enyim az arany,

ezt mondja a Seregeknek Ura.

9. Nagyobb lészen ennek a második

háznak * dicssége
;
hogynem az els

Mznak dicssége, ezt mondja a Sere-

geknek Ura ; és ezen a helyen adok bé-

kességet, ezt mondja a Seregeknek Ura.
* Maiak. 3, 1.

10. A kilenczedik hnapndik huszon-

negyedik napján, Dáriusnak második

esztendejében szóla az Úr Aggeus Pró-

féta által, ezt mondván :

11. Ezt mondja a Seregeknek Ura :

Kérd meg, kérlek, a Papokat a törvény

fell, ezt mondván

:

12. Ha valaki szentelt húst viénd az

köntösének aljában, és az köntösééi

nek szélével ületénd kenyeret, fzeléket,
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bort, o]aj, és valami eleséget, val3^on

megszenteltetik é az ? és feleiének aPa-

pok, s^ mondának : Nem szenteltetik.

13. És monda Aggeus : Ha valaki ille-

téndi mind ezeket, a ki lélekben fertel-

mes lészen, avagy megfertéztetik é ? és

felelének a Papok s mondának : Meg-
fertéztetik.

14. És felelvén Aggeus, monda : Azon-

képen e nép és e nemzetség én elttem,

azt mondja az Úr, és a képen minden ö

kezek mnnkája, és valamit k ott nékem
felhoznak, fertelmes lészen.

15. És most gondoljátok meg, kérlek,

szivetekben, e naptól fogva a,z elmulta-

kat, mikor még egy követ sem tettek

volt más köre azr templomában.

16. Annakelötte ha elment az ember

az asztaghoz, mellybl húsz vékát várt,

csak tizet * talált : mikor a sajtóhoz

ment, hogy ötven veder ho7^t merítene,

húszat talált. * rész i, e. 9.

17. Megvertelek titeket * szárazsággal,

ragyával, és kesvel minden ti kezetek

munkáját ; de ti mégis nem térétek én

hozzám, ezt mondja az r.
* rész 1, 10. 11. Ámós 4, 9.

18. Gondoljátok meg, kérlek, szive-

tekben, e naptól fogva, az elmultakat

;
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a kilenczedik Aonapnak huszonnegyedik

napjától fogva, a naptól fogva, mellyen

az Ur temploma fundáltatott, gondol-

játok meg a ti szivetekben.

19. Avagy bétakarodott é a mag a ti

csrötökbe ? még sem a szl, * sem a

fige és pomagránát, sem az olajfa nem
termett ; de e naptól f fogva megáldlak

titeket. * rész 1, 6. 9. t rész 1, 14.

20. És szóla azúr másodszor Aggeus-

nak a hónak huszonnegyedik nor^ján,

mondván

:

21. Mond meg Zorobábelnek^ a Júda
Fejedelmének, ezt mondván : Én meg-
inditom az egeket és a földet.

22. És elfordítom az országoknak ki-

rályiszékeket, és a pogányországoknak

erejeket * elvesztem , és elfordítom a

szekeret és abban ülket, és lehullanak

a lovak és azokon ülk, kiki az attya-

fiának fegyvere miatt.
* Zak. 4, 7.

23. Az napon, ezt mondja a Seregek-

nek Ura, felvészlek téged Zorobábel Se-

átielnek fija, én szolgám, ezt mondja az

Úr : és ollyá tészlek mintegy pecsétes

gyr * az én ujjamon
,
mivelhogy vá-

lasztottalak téged, ezt mondja a Sere-

geknek Ura. * Jer. 22, 24.

ZAKAEIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Intés megtérésre : Zakariás látásai.

Dáríus*második esztendejének nyolcza-

dik hónapjában szóla az r Zakariás-

nak a Barakiás íijának, ki Iddó Próféta

fija vala, mondván :
* Esd. 5, i.

2. Megharagudt volt az Úr felette igen

a ti atyáitokra.

3. Ezt mondjad azért nékik: Ezt mondja
a Seregeknek Ura : Térjetek * én hoz-

zám, ezt mondja a Seregeknek Ura ; és

ti hozzátok térek, azt mondja a Sere-

geknek Ura. * Ésa. 31, 6. Maiak. 3, 7. Jak. 4,8.

4. Ne legyetek oUyanok, mint a ti

atyáitok: mert ez eltt való Próféták

kiáltottak nékik, mondván : Ezt mondja
a Seregeknek Ura : Térjetek meg, kér-

lek, a ti gonosz útaitokról és gonosz

cselekedeteitekrl : de nem * fogadtak

szót, és nem figyelmeztek én hozzám,

azt mondja az Úr. *Jer. is, 12. jer. 44, 1-19.

5. Hol vágynak a ti atyáitok ? és a

Próféták ? mind örökké élnek é ?

6. De az én beszédim és az én végezé-

sim, mellyeket az én szolgáimnak a

Prófétáknak megparancsoltam, valyon

nem teljesedtek * é bé a ti atyáitokon ?

mert még megtérvén azt mondották : A
mint gondolta f vala a Seregeknek Ura,

hogy mi velünk cselekedjen, a mi útaink

és cselekedetink szerint: ugy cseleke-

dett velünk. * Jer. 25, 12. t Sir. 2, 17.

7. A tizennegyedik hónapnak (mellyet

Sebátnak neveznek) huszonnegyedik nap-

ján, Dáriusnak második esztendejében,

szóla az r Zakariásnak a Barakiás fijá-

nak, ki Iddó Próféta fija vala, mondván

:

8. Látám éjszaka, és imé egy férjfiu

ül vala veres * lovon : és áll vala a mir^
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tusfák között, mellyek valának mély

helyen : és az háta megett valának

veres lovak, tarkák és fejérek.

* rész 6, 2. 3. Jel. 6, 2. 4. 5.

9. És mondék én : Mit akarnak ezek

Uram? Teleié nékem amaz Angyal, a

ki engemet megszólita : Én megmondom
néked, mit akarnak ezek.

10. Akkor felelvén ama * férjfiu, a ki

áll vala a mirtusfák között, monda:
Ezek, a kiket az Úr küldött, hogy béjár-

]ák e földet. ^
*vers s.

11. És felelvén az Úr Angyalának, ki

a mirtusfák között áll vala, mondának

:

Eljártuk a földet, és imé az egész föld

nyugszik, és nagy bátorságban vagyon.

12. Akkor szólván az Úr Angyala,

monda : Oh Seregeknek Ura ! meddig

nem könyörülsz te a Jérusálembelieken

és aJúdának városin, mellyek ellen ha-

ragudtál immár hetven * esztendktl
fogva. * Jer. 25, 12. 52, 4-14.

13. Felele pedig a Seregeknek Ura az

Angyalnak, a ki én velem szól vala, jó

beszédeket és vigasztaló szókat.

14. Annakokáért megparancsolá nékem
az Angyal, a ki én velem szól vala

:

Kiálts, ezt mondván : Ezt mondja a Se-

regeknek Ura : Szeretem * én Jérusále-

met és Siont nagy buzgóságos szeretet-

tel. *rész8, 2. 3.

15. De nagy haraggal haragszom e

bátorságban él népek ellen : mert én

kevéssé haragudtam Ndld, az én népemre^

k pedig kegyetlenül * cselekedtek ve-

lek. * Jer. 50, 28. 29. 51, 24. 25.

16. Annakokáért ezt mondja az ür :

Megtértem a Jérusálem városához ke-

gyelmesen, az én házam megépíttetik

abban, ezt mondja a Seregeknek Ura,

és kinyujtatik a mér linea * Jérusále-

men. * rész 2, 2. 5.

17. Mégis kiálts, mondván: Ezt mondja

a Seregeknek Ura: Még az én városim

felette * bvölködni fognak sok jóklíal,

minekutánna az Úr Siont ismét megvi-

gasztalja, és Jérusálemet ismét magá-
hoz veszi. * rész 2, 4. 5. Aggeus 2, 6-9.

18. És felemelvén az én szemeimet,

láték, és imé négy szarvak valának.

19. És mikor kérdeném az Angyaltól,

aki én velem szól vala: Micsodák ezek?

monda nékem: Ezek a szarvak, mellyek

elhányták Júdát, Izráelt és Jérusále-

met.

20. Azután mutata nékem az Úr négy
kovácsokat.

21. És mikor kérdeném : Mit akarnak

ezek cselekedni ? Felelvén monda : Ezek
a szarvak, mellyek elhányták Júdát,

annyira, hogy senki fejét fel ne emel-

hetné : e kovácsok pedig eljöttek, hogy
azokat elrettentsék, hogy e pogányok-
nak szarvaikat lerontsák , kik szarvat

emeltek vala Júda földe ellen, hogy azt

elrontanák.

2. RÉSZ.

A pogányok hivatala jvendöltetik.

Felemelvén ismét az én szemeimet, lá-

ték, és imé egy férjfiu vala; kinek ke-,

zében vala egy mér kötél. ^ .

2. És mondék : Hová mégy? És felelej

nékem : Hogy megmérjem * Jérusálej

met ! és meglássam mind szélit, minJ
hosszát. * rész 1, 14. 16.

3. És imé amaz * Angyal, a ki én ve-

lem szól vala, kijve ; és más Angyal is

kijve annak eleibe. * rész 1,9.

4. És monda annak : Fuss el, szólj e

gyermeknek , mondván : Jérusálemet

kerítés nélkül kezdik lakni, az benne

való embereknek és barmoknak * soksá-

gok miatt. * ré^z 1, 16. 17.

5. Én pedig, ezt mondja az Úr, lészek

néki tzfal köröskörüL és dicsségére

lészek néki közepette.

6. No, no ! fussatok ki északnak föl-

débl, ezt mondja az Úr ; mivelhogy az

égnek négy széle felé elhánytalak tite-

ket, ezt mondja az Úr.

7. Oh Sión, szaba.ditsd ki te is maga-
dat, ki lakozol a Bábel * leányánál.

* Ésa. 48, 20. 52, 11.

8. Mert ezt mondja a Sereknek Ura

:

A dicsség után elküld engem a pogá-

nyokhoz , kik titeket megfosztottak

:

mert a ki titeket bánt, az szeme * fé-

nyét bántja. * s móz. 32, 10. zsoit. 17, 8:

9. Mert imé én felemelem az én keze-

met ellenek, és lésznek önnön szolgá-

iknak prédájokká: és megtudjátok: hogy

a Seregeknek Ura bocsátott engemet.

10. Örülj és örvendezz Sión leánya;

mert imé én * elmegyek és f lakozom te

közötted, ezt mondja az r.
* Ésa. 4, 3-5. 11, 1—10. f 3 Móz. 26, 12.

11. És sok pogánjnépek adják az na-

pon magokat az Úrhoz, és lésznek én

népem ; és mikor lakozom te közötted,,j
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akkor megtudod, hogy a Seregeknek Ura
küldött engemet te hozzád.

12. És örökségül birja* az Úr Júdátaz

ö örökségét a szent földön, és ismét

magához veszi Jérusálemet.

*Ezék. 48, 1-35.

13. Hallgasson minden test az Úr eltt:

mert felkél az szentséges lakhelyébl.

3. RÉSZ.

Látás a Jósua FöpapróL ígéret a híveknek.

Azután mutatá nékem az Angyal Jósuát

a Fpapot, hogy állana az Úrnak

Angyala eltt, kinek a Sátán áll vala

jobbkeze fell, hogy ellenkeznék vele.

2. És monda az Úr a Sátánnak :
* Dor-

gáljon meg téged Sátán, az Úr: dor-

gáljon meg, mondom, téged az r, ki

Jérusálemet magának t választotta:

avagy nem ollyan é ez, minte tzbl ki-

ragadott üszök ? * Júd. V. 9. f rész 2, 10.

3. Jósua pedig öltöztetett vala szeny-

nyes ruhákban, és áll vala az Angyal

eltt.^

4. És szóla az Angyal, és monda azok-

nak, kik eltte állanak vala, mondván

:

Vegyétek le róla a szennyes ruhákat

:

és monda néki : Imé elvettem a te ál-

nokságodat, és új ruhákba öltöztettelek

téged.

5. És mondék: Tégyenek az fejébe

tiszta papsüveget; Tnek annakokáért

az fejébe tiszta papsüveget, minek-

utánnak felöltöztették volna tetruhákba^

az Úrnak Angyala pedig ott^ áll vala.

6. És esküvéssel fogadá az Úrnak An-

gyala Jósuának, ezt mondván

:

7. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha
az én útaimban * járandasz, és ha az én

parancsolatimatmegrizénded ; te is Íté-

lje lészesz az én házamnak, st annak-

felette rizje lészesz az én pitvarimnak,

és megengedem néked, hogy ez én elt-

tem állók között járj. * i Kir. 9, 4-7.

8. Halld meg te Jósua Fpap, és a te

barátid, kik te eltted ülnek : mert ezek

csudálatos férjfiak: Imé én elhozom az

én szolgámat a * CSEMETÉT.
* rész 6, 12. Ésa. 11, 1-10. Jer. 23, 5. Luk. 1, 78.

9. Mert imé egy k lészen, mellyet én

helyheztetek Jósua eltt, és ez egy k-
nek hét * szemei lésznek, és én faragom
annak faragásit, azt mondja a Seregek-

nek Ura : és elveszem e földnek álnok-

ságát egy napon. * Jei. 5, 6.

10. Az napon azt mondja a Seregek-

nek Ura, kikimind hivja az felebarát-

ját a szlt * alá és a figefa alá.

Mik. 4, 1. 4.

4. RESZ.

, Látás egy arany gyertyatartoról.

Es megtére az Angyal, a ki én velem
szól vala, és felkölte engemet, mint a

kit álmából felköltenek.

2. És monda nékem : Mit látsz * te? és

mondék : Imé egy mér arany gyertya-

tartót látok, mellynek a tetején vagyon

az tányéra: és azon hét szövétnekek,

és hét töltsérek a hét szövétnekekre,

mellyek vágynak a gyertyatartónak te-

tején. *Ámós7, 8.

3. És két olajfák a gyertyatartó mel-

lett, egyik a tányéron jobbkéz fell, a

másik balkéz fell.

4. És felelék és szólék az Angyalnak,

a ki én velem szól vala, mondván : Mi-

csodák ezek Uram?
5. És felelvén az Angyal, a ki én velem

szól vala, monda nékem : Avagy nem
tudod é mik ezek ? kinek mondék : Nem
Uram !

6. És felelvén szóla nékem, mondván :

Ez az Úrnak beszéde Zorobábelhez,

mondván : Nem ervel, sem hatalommal,

hanem az én lelkem * által, ezt mondja

a Seregeknek Ura. * Aggeus 2, 5.

7. Micsoda vagy te, óhnagyhegy^ Zoro-

bábel ellen ?eloszlator és térfölddé lészesz

és felteszi t Tiorohábel a fels követ a

népnek nagy hálaadó kiáltásával : Hála

legyen, hála legyen Istennek !

* Dán. 8, 4. 7. 20. 21. f Esá. 3, 10. 11.

8. És szóla nékem az Úr mondván:

9. A Zorobábel kezei fundálták e há-

zat, és az kezei végezik el : és meges-

méred, hogy a Seregeknek Ura küldött

engemet ti hozzátok

!

10. Mert a kik ez építésnek kicsiny kez-

detit * megutálták vala, örvendezni fog-

nak, és meglátják a Zorobábel kezében

a mér lineát. Ezek az Úrnak f hét

szemei, mellyek békerülik ez egész föl-

det. ^

* Agge. 2, 3. t Jel. 5, 6.

11. És szólván mondék néki : Mit pél-

dáznak im e két * olajfák a gyertyatartó

mellett, jobbkéz fell és balkéz fell ?

* vers 3.

12. És másodszor is szólván, mondék
néki : Mit példáznak im e két olaj fo-
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lyások, mellyek vágynak a két arany

töltsérek között, mellyekbl aranyszmíi^

olaj foly ki ?

13. És szóla nékem niondván: A\^agy

nem tudod é mit példáznak ezek ? és

mond ék : Nem tudom, Uram !

14. Aunakokárt monda: Ezek a két

olaj források, mellyek az egész földnek

Uránál megmaradnak.

5. RÉSZ.

A hamis tudománynak pt^ldíwatja.

Azután ismét felemelvén az én szemei-

met, látám, hogy imé egy könyv repül

vala az égen.

2. És mikor azt mondaná nékem : Mit

látsz * te ? és én mondék ? Látok egy

repül könyvet, mellynek hossza húsz

sing,^ és széle tíz sing. * rész 4, 2.

3. Esmonda nékem :Ez az átok, melly

ez egész földnek szinére kimegyen

:

mert valaki oroz e nemzetségem^ mint

másban, * megbüntettetik: és valaki

hamisan esküszik e oiemzetséghen^ mint

másban, megbüntettetik. * 2 móz. 22, 1.

4. És kibocsátom ezt az átkot, ezt

mondja a Seregeknek Ura, és bémegyen

a lopónak házába^ és annak házába, a

ki hamisan * esküszik az én nevemre^

és megmarad annak házában, és mege-
mészti azt, annak fáit és köveit.

* 3 Mtíz. 19, 12.

5. És eljvén az Angyal, akién velem

szól vala, monda nékem: Emeld fel a

te szemeidet és lásd meg micsoda ez, a

mi elj ö ?

6. Es mondék: Micsoási ei? 0 pedig

monda: A mi eljÖ, nem egyébh^ hanem
mérték. És monda : Ez az szemek ez

egész földön.

7. És imé egy darab szélesen kivert ón

forog vala az égen, és egy asszony ül

vala a mértéknek közepiben.

8. És monda : Ez az istentelenség ; és

veté azt a mértéknek közepire, és veté

a darab ónat a mértéknek szájára.

9. És felemelvén az én szemeimet, lá-

tám, és imé két asszonyok jövének

el, és azoknak szárnyaikban szél vala,

és szárnyaik ollyanok valának mint az

eszterágnak szárnyai, és felemelék a

mértéket az ég és a föld közííé.

10. És mondék az Angyalnak, a ki

velem szól vala : Hová viszik ezek a

mértéket ?

11. És felele nékem: Hogy házat épít-

senek annak a * Sineár földén : és

letétetik és megersíttetik ott az fun-

damentomán. * 1 mó/,. 11, 1. 2.

6. RÉSZ.

A jó Angyalok a hiveknek rizi.

És fordulván felemelém szemeimet, és

látám, és imé négy szekerek jnek vala

ki, két hegyek közzül, és azok a hegyek
érczhegyek valának.

2. Az els szekérben veres * lovak valá-

nak^ a második szekérben fekete lovak.
* rész 1, 8. Jel. 6, 4, 5.

3. A harmadik szekérben fejér lovak,

és a negyedik szekérben tarka lovak,

ersek.

4. És szólván, mondék az Angyalnak,
a ki velem szól vala : Micsodák ezek

Uram ?

5. És felelvén az Angyal, monda nékem:
Ezek az egeknek négy szelei, mellyek

kijnek a helyekbl, a hol szoktak ál-

lani az egész földnek Ura eltt.

6. A melly szekér\)QYi a fekete lovak

vágynak, mennek északnak földére, a

fejér lovak azok után mennek, és a tarka

lovak a délnek földére mennek.

7. Az ersek kijövének, és kivánák

eljárni e földet; és monda az Isten:

Menjetek el, járjátok el e földet ; és

eljárák e földet.

8. És elhiván engemet, szóla én

velem, mondván : Láthatsza, a kik ki-

menének az északnak * földére, az én

haragomat megcsendesiték az északnak

földén. * vers 6.

9. És szóla az Úr nékem mondván:
10. Végy a számkivetésbl haza jöt-

téktl, tudniillik Heldaitól, Tóbiástól,

és Jedájától, és menj el te azon napon,

menj el, mondom, a Sefániás fijának,

JÖsiának házához, kik Babilóniából sza-

badultak.

11. Végy, mondom, ezektl ezüstöt és

aranyat, és csinálj koronákat, és tégyed

a Jehosadák fijának * Jósuának a F-
papnak fejére. *rész 3, 1-7.

12. És szólj néki, mondván : Eztmondja

a Seregeknek Ura : Imé egy férjfiu, ki-

nek neve * CSEMETE, az helyébl,

származik, és az Ür templomát megé-
píti.

^ ^
* rész 3, 8,

13. És épiti meg az Úr templomát,

és dicsséges lészen, és ülvén uralko-
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dik az székiben, és Pap is lészen az ö

székiben, és békesség tanácsa lészen e

kett között.

14. És legyenek a koronák Hélemnek,

Tóbiásnak, Jedájának és Hénnek a Se-

fániás íijának emlékezeti az Úr tena-

plomában.

15. És a messzirl valók eljnek, és

építenek az Úr templomában, és meg-

tudjátok, hogy a Seregeknek Ura kül-

dött engemet ti hozzátok, és meglészen

ez, ha valóba hallgatjátok a ti Uratok-

nak Istenteknek szavát.

7. RÉSZ.

Istennek tetsz töjt.

És Dárius Királynak negyedik eszten-

dejében, a kilenczedik hónak, melly

KiÚQYnek * neveztetik^ negyedik napjin,

szóla az Úr Zakariásnak. * Neh. i, i.

2. Minekutánna a nép küldötte volna

az Isten templomához, Sarézert és Ré-

gem-Méleket több társaival egybe, az

ür orczájának engesztelésére.

3. És hogy megmondanák a Papoknak
kik a Seregek Urának házában valának,

és a Prófétáknak illyen szókkal : Avagy
sirjak é mégis minden ötöd * hónapban,

és böjtöljek é^ a mint cselekedtem ennyi

esztendtl fogva ?

4. És szóla a Seregeknek Ura nékem,

ezt mondván : - * rész 8, 16-19.

5. Mond meg e földnek minden népé-

nek, és a Papoknak, mondván : Mikor

böjtöltetek és sírtatok az ötödik és he-

tedik * hónapban, és e hetven eszten-

dkben, valyon böjtölvén nékem böjtöl-

tetek é ? * rész 8, 19.

6. És mikor ettetek és ittatok, valyon

nem ti magatoknak ettetek és ittatok é ?

7. Avagy nem ezenek voltak é 2,^ be-

szédek, mellyeket szólott az Úr az elbbi
Próféták által, mikor még Jérusálem
csendes és gazdag volna, és az körülte

való városok, dél fell való része, és a

mezségnek tartománya nyugodalom-
ban volna.

8. És szóla az Úr Zakariásnak mond-
ván : *Ésa. 58,3.4.

9. így szólott vala a Seregeknek Ura,

mondván : Igaz Ítéletet tégyetek, irgal-

masságot és könyörületességet csele-

kedjen kiki az felebarátjával.

10. Az özvegyet és árvát, a jövevényt

és a szegényt meg ne * nyomorítsátok

;

és senki az szivében felebarátja ellen

való gonoszról ne gondolkodjék.
* 2Mdz. 22, 21. Ésa. 1, 23.

11. És nem akarák * hallgatni, és hát-

tal fordulának Istenhez, és füleiket bé-

dugák, hogy ne hallanák. * Jer. 18,12.

12. És adamáskvé tevék az szive-

ket, hogy ne hallanák a törvényt és a

beszédeket, mellyeket a Seregeknek Ura
az lelke által küldött vala, az elbbi
Prófétái által : és ln felette igen nagy
harag reájok a Seregeknek Urától.

13. Annakokáért miképen hogy én ki-

áltottam, és nem hallák meg : azonké-

pen * kiáltottak , és nem hallgattam

meg, ezt mondja a Seregeknek Ura

;

* Ésa. 1, 15. Jer. 14, 11. 12.

14. Hanem mintegy forgószéllel, * el-

szélesztettem ket minden pogánynépek
közzé, mellyeket nem esmértek és a föld

elpusztult utánnok, annyira hogy senki

azon által ne menne vagy megtérne, és

a kívánatos földet pusztává tevék.
* 2 Kir. 15, 29. 17, 6. 25, 1-11.

8. RÉSZ.

Az Isten hara{>ja megengeszteltethet.

Es szóla a Seregeknek Ura, ezt mond-
ván :

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura:
Nagy búsulással megbúsultam a Sionért,

és nagy haraggal * megharagudtam
érette. * rész i, u. 15.

3. Ezt mondja az Úr: Megértem * Sion-

hoz, és lakozom Jérusálemnek köze-

pette ; és neveztetik Jérusálem igazság

városának, f és a Seregek Urának he-

gye, szent hegynek.* rész 1, 14. t Ésa. 1, 26. 4, 2.

4. így szóla a Seregeknek Ura : Még
lakoznak a vén férjfiak és vén asszonyok

Jérusálemnek utczáin, és a férjfiunak

pálcza lészen kezében, az vénsége

miatt.

5. És a városnak utczái teljesek lész-

nek férjfiu gyermekekkel és leányzókkal,

kik annak utczáin játszódnak.

6. Ezt mondja a Seregeknek Ura : Ha
ez csuda lészen a maradék népnek sze-

mei eltt az napokban, valyon az én

szemeim eltt is csuda lészen é ? ezt

mondja a Seregeknek Ura.

7. így szól a Seregeknek Ura : Imé én

megszabadítom az én népemet, a nap-

kelet és napnyugot földérl.

8. És meghozom ket, és lakoznak Jé-
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rusálemben ; és lésznek nékem én * né-

pem, és én leszek nékik Istenek tökéle-

tességgel és igazsággal. * rész 13, 9.

9. Ezt mondja a Seregeknek Ura : Er-
södjenek meg a ti * kezeitek, néktek,

kik halljátok f e napokon e beszédeket

a Prófétáknak szájokból, kik szóltak

néktek a Seregek Urának háza funda-

mentomának ft felvettetésének napjá-

tól fogva, hogy a templom megépíttet-

nék. * Zsid. 12, 12. t Aggé. 2, 7-9. tt Esd. 3, 8-10.

10. Mert e napoknak eltte sem az

ember, sem dü\)2,xom fáradságának nem
volt semmi jutalma, és sem a kimen-
nek, sem a l3éjövnek semmi békessége

nem volt a nyomorúság miatt, és min-
den embereket, kit-kit egymásra tá-

masztottam.

11. De most nem ugy cselekeszem, mint

az eltt való napokon az én népem ma-
radékával , ezt mondja a Seregeknek

Ura.

12. Mert a ti vetéstek békességes U-

szen: a szl megtermi gyümölcsét, a

föld is megadja az gyümölcsét, az egek

az harmatjokat megadják és mind
ezeket örökségül adom az én népem
maradékának.

13. És miképen átok alatt voltatok a

pogánynépek között, óh Júda háza, és

Izráel háza : azonképen megtartalak ti-

teket, és áldottak lésztek. Ne féljetek,

ersödjenek meg a ti kezeitek.

14. Mert ezt mondja a Seregeknek

Ura : Miképen elgondoltam vala, hogy

veszedelmet hozzak reátok mikor a ti

atyáitok engemet haragra ingerlettek

volna, ezt mondja a Seregeknek Ura

:

és meg nem bántam.

15. Azonképen megtérvén elgondol-

tam, hogy e napokon Jérusálemmel jól

tegyek és Júdával : ne féljetek

!

16. Ezek a dolgok, a mellyeket csele-

kedjetek : Szóljon kiki * igazságot az

felebarátjával, igazságnak és békesség-

nek törvényét szóljátok a ti kapuitok-

ban. *Eféz. 4, 25.

17. És senki felebarátja ellen*gonoszt

szivében ne gondoljon, és a hazug f es-

küvést ne szeressétek : mert mind ezek,

a mellyeket én ff gylölök, ezt mondja

az Úr. * rész 7, 10. f rész 5, 3. ff Zsolt. 11, 5.

18. És szóla a Seregeknek Ura nékem,

mondván

:

19. Ezt mondja a Seregeknek Ura: A

negyedik, az ötödik, * a hetedik és a

tizedik hónapnak böjti Júda házának

örömére fordul, vigasságára, és jó inne-

pire. Azért szeressétek f az igazságot

és a békességet. * rész 7, 3. 5. t Eféz. 4, 25.

20. így szól a Seregeknek Ura : Még
lészen olly id, mikor eljnek a népek,

és a nagy városoknak lakói.

21. És egyik város lakói a másikéhoz

mennek mondván : Menten menjünk el

az r orczájának engesztelésére, és a

Seregek Urának keresésére, én is elme-

gyek!^

22. Es eljnek, sok * népek, és hatal-

mas nemzetségek Jérusálembe a Sere-

gek Urának keresésére, és az Úr orczá-

jának engesztelésére.
* Zsolt. 102, 16. Ésa. 2, 3. 4. Mik. 4, 1—3

23. Ezt mondja a Seregeknek Ura : Az
napokban lészen. hogy megragadják tiz

emberek minden nyelven való pogányok

közzül megragadják, mondom, a Zsidó

köntösének prémit, ezt mondván : el-

megyünk * veletek, mert hallottuk, hogy

az Isten vagyon veletek

!

* Dán. 7, 14. Jel. 5, 9. 10.

9. EÉSZ.

Jövendölés a Krisztus országáról.

Az tjYfenyeget beszédének súlyossága

a Kadrak földe ellen, és Damaskuson
lészen ^fenyitéknek nyugalma, minek-

utánna az embernek és az Izráel min-

den nemzetségének szeme az Úrhoz

fordult.

2. Még Hámát város is azon határban

lészen : Tírus, Sidon is jóllehet * igen

okos:

3. És ersséget épitett magának Tírus,

és gyjtött ezüstöt mint a port, és ara-

nyat mint az utczán való sárt.

* Ezék. 28, 2—25.

4. Imé az Úr szegénnyé tészi tet, és

az tengeren való hatalmát megrontja,

és tüz emészti meg tet.

5. Meglátja ezt Askalon, és megret-

ten; Gráza is, és bánkódni fog felette

igen, Akkarou is, mivelhogy megszé-

gyenült az reménységében : és kivesz

a Király Gázából, * és Askolonban em-

ber nem lakik. * sof. 2, 4. 5.

6. És laknak Azótusban idegenek, és

elvesztem a Filiszteusoknak kevélysé-

geket.

7. És elvészem az szájokból az ár-
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tatlan vért, és kivonszom fogaik közzül

az utálatos ragadományokat; és a

megmaradott nép az is a mi Istenünké

lészen, és ollyan lészen mintegy Feje-

delem Júdában és Akkaron úgy jái^^

mint a Jebuzeus.

8. És tábort járok az én házam körül

az ellenség ellen, az általmen és meg-
tér ellenség ellen, és nem megyén többé

rajtok által a kóborló : mert most látom

szemeimmel az én népemnek nyomorú-

ságát.

9. Örülj ersen Sionnak leánya, örven-

dezz Jérusálemnek leánya : ímé a te

Királyod * elj tenéked, igaz és szaba-

dító 0 : szegény és szamárháton ül és

nöstényszamárnak vemhén

!

* Ésa. 62, 11. 12. Máté 21, 5.

10. És kivesztem a szekereket Efra-

imbóí, és a lovat Jérusálemböl, a ha-

dakozásra való kézivet is kivesztem, és

szól* békességet a pogányoknak és az

birodalma egyik tengertl fogva a

másiktengeng, és az ^w/raíes folyóvíztl

fogva, a földnek utolsó határáig lészen.

* Mik 5, 4. 5. Zsolt. 2, 8. 72, 8. Ésa. 49, 6.

11. Te is óh Sión leánya, a te veled

való szövetségemnek vére által megsza-

badítottam a te foglyaidat a * kútból,

mellyben viz nem vala.

* Ésa. 51, 1. 12-14. Ezék. 37, 12-14.

12. Térjetek az ersséghez ti remény-

ségnek foglyai ! ma is mondom néktek,

hogy ketts jótéteménnyel megajándé-

kozlak tégedet

:

13. Mert Júdát magamnak mintegy

kézívet felvetettem, és Efraimot meg-
raktam, és felindítottam a te fijaidat

Sión, a te íijaid ellen te pogány nemzet,

és olyanná tettelek tégedet, mint az ers
Óriásnak fegyvere.

14. És megtetszik, hogy az Úr vélek

vagyon^ és kimegyen kezébl az nyila

mint * a villámlás : és az Úr Isten kür-

töt fuvall és déli forgószelekkel eljö.
* Zsolt. 18, 15.

15. A Seregeknek Ura megoltalmazza
ket, hogy békességgel egyenek, minek-
utánna meghódoltatják * a parityának

köveit, és igyanak és zajogjanak mint a

bortól; megteljenek mint a csészék és

mint az oltárnak szegeleti : * rész lo, ?.

16. És megoltalmazza ket az ürok
Istenek az napon, mint 2l juhnak njá}it

az népét, és mint a koronába tétetett

drágakövek felemeltetnek* az föl-

dén. * Ésa. 14, 2.

17. Mertmelly nagy az jótéteménye ?

és melly nagy az szépsége? a gabona

az* ifjakat, és a bor a leányokat meg-
vidámítja. * J^el 2, 23-27.

10. RÉSZ.

Esü ;
Bálványozás

;
Ígéretek.

Kérjetek az^ Úrtól est alkalmatos id-
ben, és az Úr felht szerez, és zápore-

st* ád néktek, és kinek-kinek füvet az

mezejében ;
* Csei. 14, 17.

2. Mert a bálványok * hazugságot

szóltak, és a varázslók hamisságot lát-

tak, és hazug t álmokat láttak, hijába-

valósággal tt vigasztaltak : azért mi-

kor rabságra mennének mint a juhok

bizonyságot tnek arról, hogy nem volt

pásztorok. * Jer. 10, 8. 9.

t Jer. 23, 21. 32. ff Ezék. 12, 27.

3. A pásztorok ellen felgerjedett az én

haragom, és meglátogatom a bakokat

:

mert meglátogatja a Seregeknek Ura
az nyáját a Júda házát, és olyanokká

tészi ket, mint az ütközetre felékesitte-

tettjovat.

4. 0 közzülök támad szegelet, közzlök
támad szeg, és hadakozásra való kéziv,

és támad közzülök minden rovó is.

5. És lésznek oWj ersek,mmt az Óri-

ások, kik a harczon tapodják ellensé-

geket mint az útczákpn lév sárt, és

harczolnak : mert az Úr vagyon ö vélek

és megszégyenülnek, a kik ellenek lo-

vakra ülnek.

6. És megersítem a Júda házát, és

a * József házát megtartom, és hazaho-
zom ket : mert könyörültem rajtok, és

ollyanok lésznek, mintha meg sem ve-

tettem volna ket : mert én vagyok 2lz

Urok Istenek, és meghallgatom ket.
* Ezék. 37, 16-22.

7. És azEfraim ^jWA; ollyanok lésznek

mint az * Óriások, és örül az szivek,

mint kik a bortól örülnek, és az íijaik

meglátják és örülnek, örvend az szívek

az Úrban ! * rész 9, 13. 15.

8. Süvöltök énnékik, és egybegyjtöm
ket: mert megszabadítom ket, és meg-
sokasulnak, mintáz efó'íí megsokasultak
vala.

^

9. És elszélesztem ket a népek kö-
zött, és a messzevaló földekben meg-
emlékeznek én rólam, és élvén az
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fijaikkal egybe, én hozzám, * haza tér-

nek. * 2 Kron. 36, 20-23.

10. És Laza hozom ket ^ Égyiptom
földébl, és Assiriából f öszvegyüjtöm

ket, és Gileádnak és Libánusnak föl-

dére hozom ket, és helyet sem találnak

nékik. * 2 Kir. 23, 33. 34.

Jer, 43, 5—7. f 2 Kir. 15, 29. 17, 6.

11. És a tengeren átalmegyen az os-

tor, és megcsendesíti a tengernek hab-
jait, és minden folyóvizeknek mélységek
megszárad : és megtöretik * Assiriának

kevélysége, és Égyiptemnak f ereje el-

távozik. * Ésa. 33, 1. f Jer. 46, 2—13.

12. És megersítem ket az Úrban, és

az nevében * járnak, ezt mondja az

r. * Mik. 4, 5. Zsolt. 20, 8.

11. RÉSZ.

Elpusztulása Zsidóországnak a Rómaiak által ; a nép
Pásztorinak különbözségek.

Nyisd meg a te kapuidat LibánuswaZí:

hegye, hogy a tz megeméssze a te czéd-

rusfáidat.

2. Ordits te jegenyefa: mert leesett a

czédrusfa: mert a f népek elhullottak :

ordítsatok Básánnak tölgyfái : mert le-

vágattatott az ers erd !

3. A pásztorok orditásoknak szava hal-

lattatik ; mert elkölt az ersségek ; az

oroszlánok orditásoknak szava hallat-

tátik; mert elpusztult a Jordánnak ke-

vélysége.

4. így szól az én Uram Istenem: Le-
geltessed az én megnyomoríttatott ju-

haimat.

5. Mellyeket az rajtok uralkodók

megölnek, és azt állitják^ hogy * nem
vétkeznek, és a kik ket eladják pénzen,

ezt mondják : Áldott az Úr : mert meg-
gazdagodtam ! és a kik azokat legelte-

tik, semmit nékik nem kedveznek.
* Ján. 16, 1.

6. Mert nem cselekeszem többé ke-

gyelmesen e^ földnek lakosival, ezt

mondja az Úr: Hanem imé én adok

minden embert az felebarátja kezébe,

és az Királya kezébe, és megrontják

az földöket, és nem szabadítom meg
ket azoknak kezekbl.

7. Azért én felvevém * gondviselését a

maradék megnyomoríttatott juhoknak

;

tudniillik a nép szegényinek, és válasz-

ték magamnak két 'pásztori pálczát,

egyikét nevezém szépségnek, a másikat

nevezém egyességnek, és w^?/ legeltettem

a juhokat. * Ezék. 24, 23.

8. És egy hónapon három pásztort bo-
csátottam el tlök : mert megkeseredék
az én lelkem az háláadatlanságokon

;

mivelhogy az lelkek is megutála en-
gemet.

9. És mondék : nem rizlek én titeket

;

a ki halálra* való haljon meg, és a ki-

nek ki kell vágattatni, vágatassék ki

;

és a mellyek megmaradnak, egye meg
kiki az társának húsát. * Jer. 15, 2. 3.

10. És kezembe vevém az én vessz-
met, a szépség nevt, és eltörém azt,

hogy semmivé tenném az én szövetsé-

gemet, mellyet szerzettem vala mind e

népekkel.

11. És semmivé ln az napon: és ily-

lyen módon eszekbe vevék a nyájnak
szegényei, a kik engemet tisztelnek va-
la, hogy az Úr dolga volna az.

12. És mondéknékik: Hajónak tetszik

néktek, adjátok meg az én szolgálatom-

na/c jutalmát; hogyha nem íeísz;^A:^ hagy-
jatok békét néki, és harmincz ezüst-

pénzt * adának bérembe. * Máté 26, 15.

13. És monda nz Úr nékem: Vesd a
fazekasra * e nagy bért ; a mellyre en-

gemet becsültek : és vevém a harmincz
ezüstpénzt, és vetém az Úr házába,

hoyy azt a fazekasnak adnák. * Máté 27, 9.

14. És eltörém az én másik * pálczá-

mat is, az egyességweZi; pálczáiÚ, hogy
megoszlassam az atyafiúságot Júda és

Izráel között. * vers 7.

15. És monda az Úr nékem : Végy im-
már egy bolond pásztornak való táskát

nyakadba.

16. Mert imé én szerzek pásztort e

földön, a ki azokat, mellyek a nyájból

kiszakadtak, meg nem keresi, a gyengét

ölébe nem veszi, a megromlottat meg
nem gyógyítja, a melly békével vagyon,

azt nem rizi, a kövérinek húsával la-

kik, és azoknak körmeiket megrontja.

17. Jaj a haszontalan * pásztornak, a

ki elhagyja a nyájat
;
fegyver követke-

zik annak karjára, és jobbszemére : az

karja megszáradván megszárad, és az

jobbszeme teljességgel kiapad

!

* vers 16. Jor. 23, 1. Ezék. 34, 2.

12. EÉSZ.

Anyaszentegyház oltalma : Zsidk megtérése.

Az úrnak terh es beszéde Izráel ellen : Ezt
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mondja az r, ki az egeket kiterjesztette,

és a földet fundálta, és az emberben a

lelket * teremtette. * Préd. 12. 9.

2. Imé én Jérusálemet részegít po-

hárrá tészem minden köríílte való né-

peknek : mind annak, a ki Júdának,

mind annak, a ki Jérnsálemnek ellen-

sége lészen.

3. És az napon tészem én Jérusálemet

nehéz kvé minden népeknek,valaki vinni

akarja azt, megszakad * belé, jóllehet

ellene gylnek f a földnek minden nem-
zetségei. * vers 9. f Ezek. 39, 2—22. Jel 3, 1—17.

4. Azon a napon, ezt mondja az ür,

megrémitek minden lovat, és megbo-
londitok minden lovagot, és szemeimet

vetem Júdára, és a népeknek minden

lovaikat megverem vaksággal

;

5. És ezt mondják a Jildának Fejedel-

mei az szivekben és Jérnsálemnek

lakói: A mi ersségünk vagyon a Se-

regeknekürában, az Istenekben !

6. Azon a napon a Júda Fejedelmit

fáknak megemészt tzhelyévé tészem, és

olyanokká mint az ég üszög a kévék

között, és mind jobb- mind balkézre

megemésztenekmindennépeket,'ésmeg-

marad Jérusálem még az helyén Jé-

rusálemben.

7. És megoltalmazza az r Júdának

sátorit, mint elein ; azokáért nem dicse-

kedhetik a Dávid házának * ékessége,

és a Jérusálem lakosának ékessége

Júda ellen. * vers 8.

8. Azon a napon oltalma lészen az r
Jérusálem lakosának, és közöttök a

legalábbvaló, az napon hasonló lészen

Dávidhoz, és a Dávid^ háza mint az

Angyalok, és mint az r Angyala az

orczájok eltt.

9. Es azon a napon kész lészek elvesz-

teni minden * nemzetségeket, valamely-

lyek Jérusálemre jnek. * vers 3.

10. És kiöntöm Dávidnak házára, és

Jérnsálemnek lakosira a kegyelemnek
és a könyörületességnek lelkét, és én

reám tekintenek, a kit * bosszúsággal

illettek, és siratják tet mint az emher
szokta siratni egyetlenegy magzatját, és

keseregnek rajta mint szoktak kese-
regni elsszülöttökön. * Ján. 19, 34. 37.

11. Azon a napon nagy siralom lészen

Jérusálemben, minémvolt Hadádrim-
momban, a Megiddon * mezején.

* 2 Krón. 35, 22—25.

12. És sir a föld, minden cselédek kü-

lön : a Dávid házának cselédje külön,

és az feleségeik külön ; a Nátán há-

zának cselédje külön ; és az feleségeik

külön

;

13. A Levi házának cselédje külön, és

az feleségeik külön : a Sémei cselédje

külön, és az feleségeik külön.

14. Minden maradék cselédek, minden

cselédek külön, és az feleségeik külön.

13. EÉSZ.

Krisztus jövend halála, aZsidk állapotjok.

Azon a napon kútf fakad a Dávid

házának és a Jérusálem lakosainak, az

bnökbl való tisztulásokra és megmo-
sódásokra.

2. És lészen azon a napon, ezt mondja

a Seregeknek Ura, kivesztem a bálvá-

nyoknak * neveket a földrl és soha

többé emlékezetben nem lesznek; st
még az hamis Prófétáikat is, és a fer-

telmes lelket kiszaggatom e földrl.
* Hós. 2, 17. 18.

3. És lészen 6z, hogy mikor valaki

prófétál többé, ezt mondja annak az

attya és annya, a kik azt e világra

szülték ; Nem élsz :
* mert hazugságot

szóltál az r nevében ! és általverik azt

az attya és annya, a kik azt szülték

:

mivelhogy prófétált : * Jer. 28, i. 2. 15-17.

4. És azon a napon megszégyenülnek a

Próféták, kiki ^jl látása miatt, mikor

prófétál, és nem öltöznek szrös ruhába,

hogy hazudjanak

:

5. Hanem ezt kezdi mondani : Nem
vagyok én Próféta ; szántóvet ember

vagyok én, és az emberek engem gyer-

mekségemtlfogva &arom pásztorságban
neveltek.

6. És ha valaki kérdi tle ; Micsoda

kékek ezek a te kezeiden ? azt feleli

:

Az én barátim házokban vérének meg
engem !

7. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom

ellen, ésa férjíiú ellen, ki nékem társam,

ezt mondja a Seregeknek Ura : Verd
meg * a pásztort, és eloszolnak a juhok,

és fordítom kezemet az én kicsinyimre.
* Máté 26, 31.

8. És lészen az egész földön, ezt mondja
az Úr, a földnek két részei kivágattat-

nak és meghalnak, és a harmadik meg-
marad azon.

9 És általviszem a harmadrészt a
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tzön, és megkoholom azokat, mint meg-
koholják az ezüstöt, és * megpróbálom
ket, mint megpróbálják az aranyat; ez

segítségül hívja az én nevemet ; és én

megfelelek néld, s ezt mondom : Én né-

pem ez ; pedig ezt mondja: Az Úr én

Istenem !
* i Pét. 6, 7.

14. RÉSZ.
Jérusálem veszedelme s pogányok hivatala.

Imé elj az Úrnak napja, és a te pré-

dádat felosztják te benned.

2. Mert minden népeket felgyjtök Jé-

rusálem ellen ütközetre, és megveszik a

várost, és a házakat elkóborolják ; az

asszonyokat megfertéztetik; a városnak

fele számkivetésre megyén, de a nép

maradéka nem vesz ki a városból.

3. És kitámad * az Úr, és hadakozik e

népek ellen, mint ama napon harczolt,

a harcznak napján. * Ésa. 42, 13.

4. És állanak az lábai azon a napon az

olajfák hegyének tetején, melly Jérusá-

lemnek napkelet felól ellenében vagyon,

és az olajfák hegye középben ketté vá-

lik, napkeletre, és napnyugotra, és lészen

igen nagy völgy ; és fele a hegynek észak

felé, a fele dél felé szakad.

5. És e ketté szakadott hegynek völ-

gyébe futtok : mert a hegyeknek völgye

Azalig nyúl, és úgy futtok, mint futotta-

tok a földindulás * eltt Uzziásnak, Júda

Királyának idejében : és elj az én Uram
Istenem, és mind a szent Angyalok

vele. * Ámós 1,1.

6. És nem lészen azon a napon világos

és állandó nap.

7. És lészen egy napon (mellyet az Úr

tud) hogy sem nap, sem éjszaka nem
lészen; és lészen estvének idején vilá-

gossá^g.

8. És lészen azon napon, hogy élvizek

jöjjenek ki Jérusálembl, fele azoknak

a napkeleti tengerre, és fele az utolsó

tengerre, és nyárban télben folynak.

9. És az Úr lészen Királya az egész

földnek; az napon egy Úr lészen, és

neve is egy lészen.

10. És az egész föld változik mintegy

térfölddé. Gébától fogva Kimmonig, Jé-

rusálemnek dél fell való részében ;
^

és

felmagasztaltatik, és az helyén lakják

a Benjámin kapujától fogva az els

kapu helyéig, a szegelet kapujáig, és a

Hananéel tornyától fogva a Király saj-

tójáig.

11. És laknak abban, és többé el nem
vesz ; és Jérusálemet bátorsággal lakják.

12. És lészen pedig a csapás, mellyel

megver az Úr minden népeket, mellyek

Jérusálem ellen hadakozándnak : meg-
senyved az húsok mikor lábaikon

állanak, és az szemeik kijárnak he-

lyekbl, és az nyelvek megrothad szá-

jokban.

13. És lészen azon a napon ; az Úr
nagy háborút indít közöttök, és kiki

megragadja az társának kezét, és fel-

húzza kezét az felebarátjának keze

ellen.

14. St még Juda is hadakozik Jé-

rusálem ellen ; és felgyííl minden né-

peknek seregek köröskörül, aran3jok,

ezüstjök és drága ruhájok nagy bség-
gel lészen.

15. És a lónak, öszvérnek, tevének,

szamárnak, és minden baromnak vesze-

delme, melly a táborban lészen, ollyan

lészen mint az m^ereZcnek veszedelmek.

16. És lészen, hogy valaki megmarad
mind a népek közzííl, mellyek Jérusá-

lem ellen jnek; esztendrl esztendre

felmenjen a Királynak, tudniillik a

Seregek Urának tiszteletire és a Sáto-

rosinnepnek megszentelésére.

17. És lészen, hogy valaki fel nem me-
gyén e föld háznépei közzííl Jérusálembe,

hogy a Királynak a Seregek Urának

könyörögjön : nem lészen azokra es.

18. Ha Égyiptomnak is háznépe fel-

nem menénd^ és meg nem jelenénd,

rájok is nem lészen es^ és lészen raj-

tok az a büntetés, mellyel az Úr meg-

bünteti a pogányokat, kik fel nem jnek
a Sátorosinnepnek megszentelésére.

19. Ez lészen Égyiptomnak, és minden

népeknek büntetések, mellyel fel nem
jnek a Sátorosinnepnek megszentelé-

sére.

20. Azon a napon még a lovaknak fé-

keken is ez az irás lészen : az Úrnak

szenteltetett ; és lésznek a vasfazekak

az Úr házában, mint az oltár eltt való

medenczék.

21. És minden vasfazék Jérusálemben

és Júdában a Seregek Urának szentel-

tetik ; és eljnek mindenek, a kik áldozni

akarnak, és elvesznek azokban és fz-

nek bennek; és nem lészen többé Kana-

neus a Seregek Urának házában azon a

napon !
•
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MALAKIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.
A sok jóért, hálailatlan nép ellen panasza l5?tennek.

Az r beszédének terhes Prófécziája az

Izráel ellen, Malakiás által.

2. Szerettelek titeket, ezt mondja az

Úr; és azt kérditek: Miben mutattad

hozzánk való szerelmedet? Avagy nem
attyafia vala-é Ézsaú Jákobnak? ezt

mondja az r: Jákóbot * pedig szeret-

tem ;
* 1 Móz. 25, 23. 28, 10. 12-15. Rém, 9, 13.

3. De Ézsaút gyíílöltem, és az lakó

hegyeit * pusztává tettem; és az o

örökségét sárkányok barlangjokká.
* Ésa. 34, 5-14.

4. Ha eztmondándja Edom: Elfogyat-

koztunk; de térjünk meg és épitsk
meg a mi pusztáinkat: ezt mondja a

Seregeknek Ura: Ok épitnek, de én * el-

rontom: és ezt mondják nékik: Istente-

lenségnek határa a ti határotok^ és olly

nép ez, mellyre az ürnak örökké való ha-

ragja vagyon. * Ésa. 34, 17,

5. Mellyet a ti szemeitek meglátnak,

és magatok ezt kezditek mondani: Fel-

magasztaltatott az Úr az Izráel határá-

ban!

6. A fiú tiszteli az attyát, és a szol-

ga az Urát. Ha én Atya vagyok, hol

az én tisztességem? és ha énr vagyok,

hol az én félelmem? ezt mondja a Sere-

geknek Ura néktek, óh Papok, kik meg-
utáljátok az én nevemet;, és ezt mond-
játok: Miben utáljuk meg a te nevedet?

7. Kik az én oltáromra fertelmes ke-

nyeret hoztok fel, mégis ezt mondjátok

:

Miben fertéztetnk meg tégedet? Ebben,
mikor azt gondoljátok, hogy az Ürnak
asztala * utálatos ! * vers 12.

8. Ha vak oktalan állatot visztek az

áldozatra, nem gonosz-é az ?és ha sán-

tát * vagy bénát visztek, nem gonosz

é? Vigyed azt a te Fejedelmednek, lás-

sad, ha jó néven veszi-é tled, vagy ha
jó szemmel lát-é tégedet ? ezt mondja
a Seregeknek Ura ! * vers 13. 3 móz. 22, 21. 22.

9.Most annakokáért engeszteljétek az

eros Í5íennek orczáját, hogy könyörüljön

rajtunk; mivelhogy ti ezt miveltétek,

valyon tekint-é valamellyitekre ? ezt

mondja a Seregeknek Ura.

10. Kicsoda az is ti közzletek, a ki

ingyen bézárlaná a templom ajtaját?

Avagy az én oltáromon ingyen áldoztok

é? Nem kedvellek titeket, ezt mondja a

Seregeknek Ura. és az * áldozatot a ti

kezetekbl nem kedvellem;* Ésa. 1,11-16.

11. Mert napkelettl fogva *napnyugo-

tig nagy az én nevem a Pogányok kö-

zött, és minden t helyen jóillatú füsttel

és tiszta eledeli-áldozattal áldoznak né-

kem: mert nagy az én nevem a pogá-

nyok között, ezt mondja a Seregeknek

Ura. * Ésa. 41, 25. t Ésa. 19, 18. Lnk. 13, 29.

Rójn.15, 14. 18. 19. 24.

12. Ti pedig megfertéztetitek, * azt,

mikor ezt mondjátok: Az Úrnak asztala

megfertéztetett. és annak jövedelme
utálatos eledel. * vers 7.

13. És ezt mondjátok: Imé mint fá-

radánk, és sóhajtottatok az mel-

lett, ezt mondja a Seregeknek Ura: an-

nakfelette vadaktól megszaggatottat,

sántát, és betegest hoztok nékem, áldoz-

tok eledeli-áldozattal is : avagy * ked-

ves-é ez a ti kezetekbl? azt mondja az

Ur. * vers 8.

14. Átkozott pedig az * álnok ember,

a ki mikor az juhai között him bárány

vagyon, és fogadást tészen, áldozik hit-

vánnyal az Úrnak; mert nagy Király

vagyok én, ezt mondja a Seregeknek

Ura, és rettenetes az én nevem a pogá-

nyok között. * Pi-éd. 5, 6.

2. RÉSZ.
A Papoknak s a községnek bneik.

Most azért ti reátok tó, óh Papok, é

parancsolat

!

2. Ha nem engedéndetek, és ha szive-

tek szerint nem adtok dicsséget az én

nevemnek, ezt mondja a Seregeknek

Ura: átkot * bocsátok ti reátok, és a ti

áldástokat megátkozom, st meg is át-

koztam azokat: mivelhogy szivetek sze-

rint nem -figyelmeztek én hozzám.
* 3 Móz. 26, 14. 16.

3. Imé én megvesztem a ti vetni való

magatokat, és ganéjjal békenem a ti

orczáitokat. a ti áldozatotoknak ganéjjá-

val ; és mindenestl fogva békeverttek

lésztek,

59
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4. Mert tudjátok, hogy én adtam nék-

tek e parancsolatot, hogy nékem'' köté-

sem legyen a Lévi nemzetségével, ezt

mondja a Seregeknek Ura. * vers s.

5. És hogy nékém kötésem volt azzal,

életnek és békességnek kötése, és adtam
néki az én félelmem fell való törvényt,

és félt engemet, és az én nevem eltt

megalázta magát.

6. Az igazság, törvénye volt az o * szá-

jában, és álnokság nem találtatott aja-

kaiban: békességben és egyenességben

járt én velem, és sokakat megtérített az

álnokságból. * s móz. 33, s-io.

7. Bizonyára a Papnak ajakai rizik a

tudományt és töle* kérdenek törvényt :

mert a Seregek Urának f követe ó:

* 5 Móz. 17, 8-10. 33, 10, t Agge. 1, 13. Jel. I, 20.

8. De ti elhajlottatok az útról, sokakat

megbotránkoztattatok a törvényben, fel-

bontattátok a Lévivel való * kötésemet,

ezt mondja a Seregeknek Ura. * vers 4.

9. De én is szidalmatosokká tettelek

titeket és utálatosokká az egész nép eltt,

mik épen, hogy nem tartottátok meg az

én útaimat, hanem felemeltétek orczá-

tokat a törvény ellen.

10. Valyon nem*mindnyájunknak egy

atyánk vagyon-é ? Avagy nem azon egy

Isten teremtett-é minket ? Miért csalja

meg tebát kiki az felebarátját, hogy
a mi atyáink kötéseket megfertéztet-

nénk ? * Eféz. 4, e.

11. Hitetlenül cselekedett Júda és

utálatosság lettizráelben és Jérusálem-

ben
;
mivelhogy megfertéztette Júda az

urnák szent belyét, hogy szerette és fe-

leségül vette magának az Idegen Isten

leányát.

12. Elveszti az r az illyen embert, a

ki ezt cselekeszi, mind a ki indítója,

mind a ki cselekedje a Jákob sátori-

ból és a ki áldozatot viszen fel a Se-
regek Urának.

13. Ezt is cselekedtétek másodszor,
hogy könyhullatással,sirással skesergés-

sel bétöltenétek az Úr oltárát : annyira
hogy többé ne * tekintsen az eledeli-

áldozatra, és ne vegye el kezetekbl a

jó akaratot: *Ámos5, 21-24.

14. Es azt kérditek: Valyon miért?
Azért: mert az Úr tett tanúbizonyságot
te közötted, és a te ifjúságodnak fele-

sége között, a kit te megcsaltál, holott

te társad, és te hozzád szövetséggel

szerkesztetett feleséged volna.

15. Mert nem eggyé *tette-é aférjfíat

és asszonyt^ holott minden lelkes álla-

tok az hatalmában volnának? Miért

pedig eggyé? Hogy azok által szaporod-

nék az Istent magva. Annakokáért ol-

mazzátok meg lelketeket, és a ti ifju-

ságtoknak felesége ellen ne vétkezzetek.
* 1 Móz. 2, 24. t 1 Móz. 1, 27. 28.

16. Ha meggylöli valaki feleséget.

bocsássa el, * azt mondja az Izráelnek

Ura Istene : és béfedezi az kegyetlen

ségét mintegy palásttal, azt mondja
Seregeknek Ura: Azért rizzétek me
lelketeket és ne csalárdkodjatok.

* 5 Móz. 24, 1. Máté 19. 8. 9.

17. Elfárasztottátok az Urat a ti be-

széditekkel és azt kérditek: Mivel fá-

rasztottuk el? Ezzel, hogy azt mondjá-

tok: Valaki gonoszt cselekeszik, kedves

az Ur eltt, és azokban gyönyörködik

:

vagy mikor ezt mondjátok: Hol az itél

Isten ?

8. RÉSZ.
Keresztel Jáuos: Gonoszságok a Zsidóknak.

Imé én elküldöm az én * Angyalomat
és megtisztítja az útat én elttem, és

mindjárt elj az templomába azf Úr,

a kit ti kerestek, és a Szövetségnek kö-

vete, a kit kívántok, imé, elj, azt mond-
ja a Seregeknek Ura!

* rész 4, 5. Máté 11, 7. 10. 14. f Máté 3, 11. 13.

2. Es kicsoda szenvedheti el az eljö-

vetelének napját? és kicsoda maradhat
meg az megjelenésekor? mert oly-

lyan, mint a tisztító * tz, és mint a

ruhafestknek fejéritfü vök.* Máté 3, 12. 13.

3. Miképen ül az ezüstnek olvasztója

és tisztitója, úgy megtisztítja a Lévi fi-

jait, és megfrisseli ket mind az aranyat

és az ezüstöt, és az Úrnak áldoznak igaz-

ságnak áldozatjával.

4. És kedves lészen az Úrnak a Júda

és Jérusálem áldozatja, mint a régi

napokban, és a régi esztendkben.
* Rórn. 12, 1. 2.

5. És hozzátok közelitek az Ítéletre, és

hirtelen tanú lészek a szemfényvesztk

ellen, a paráznák és hamisan esküvk
ellen és azok ellen, kik a munkás bérit

megtartják; az özvegyet, árvát, idegent

nyomorgatják, és a kik nem félnek en-

gem, ezt mondja a Seregeknek Ura. f
* 2 Móz. 20, 7. 3. Móz. 19,
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6. Mert én r meg nem * változom, ti

Jákób fijai, azért nem emésztettek meg.
* Zsolt. 33, 11. Jak. 1, 17.

7. A ti atyáitoknak idejektöl fogva el-

távoztatok az én parancsol atimtól, és

meg nem riztétek «2;o7íöri. Térjetek * én

hozzám, én is ti hozzátok térek, ezt

mondja a Seregeknek Ura; és mondá-
tok: Miben térjünk te hozzád!

* Zakar 1, 3. Ezék. 18, 30-32.

8. Avagy megfosztja-é ember azistent,

mivelhogy ti engem megfosztottatok,

és mondátok: Miben fosztottunk meg
tégedet? A dézmákban és az áldozatok-

ban.
^

9. Átokkal megátkoztattatok, mivel ti

mind fejenkét engem megfosztottatok.

10. Hozzátok bé az egész * dézmát az

én tárházamba, és legyen élés az én há-

zamban, és próbáljatok meg ezen en-

gem, ezt mondja a Seregeknek Ura

:

ha meg nem nyitom néktek az egek

csatornáit, és ha áldást nem bocsátok

reátok, annyira hogy helyet ne találhas-

satok marhátoknak. * Ezék. 44, 30. Péia. 3,9.

11. És megdorgálom érettetek a kár-

tevt, és nem veszi el földetek gyü-

mölcsét, és nem lessz a szlt medd
néktek meztökön, ezt mondja a Sere-

gek Ura.

12. És boldognak * mondanak titeket

minden népek : mertlésztek drága íolü-

nek lakói ; ezt mondja a Seregeknek

Ura. * 5 Móz. 28, 9. 10. 33, 29.

13. Elhatalmaztak én ellenem a ti

beszéditek. ezt mondja az Ür. és mon-
dátok : Miben szóltunk ellened?

14. Ezt mondottátok : Hijába szolgá-

lunk Istennek; és mi haszna * vagyon,
hogy az törvényét rizzük, és hogy
alázatosan viseltük magunkat a Sere-

geknek Ura eltt? *jer. 44, 17. is.

15. St inkább boldogoknak mondják
a kevélyeket: mert nevekednek, a kik

hamisságot cselekesznek, és a kik kisér-

tik az Istent, megszabadulnak.
16. Akkor a kik az Urat félik, szólá-
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nak; és reá figyelmezze az Úr s meg-
hallá, és iraték emlékezet könyve
eltte azokért, kik az Urat félik, és nevét

becsülik.

17. És lésznek nékem aznapon, mellyen

ígéretemet megteljesítem, kiváltképen

való népemmé^ ezt mondj a a Seregeknek
Ura: és kedvezek nékik, mint * ember
íijának kedvez, ki hozzá engedelmes.

* Zsolt. 103, 13.

18. Akkor megtérvén meglátjátok, mi-
csoda Jcülömbség legyen az igaz és isten-

telen között, aközött a ki szolgál * Is-

tennek, és a ki nem szolgál néki.

* Ezék. 9, 4-8.

4. RÉSZ.

Keresztel János: Igíizf-ágiiak f^n es napja.

Mert imé elj a nap, mint az ég ke-

mencze, és megemésztetnek minden
kevélyek^ és minden álnokságnak csele-

kedi, mint a pozdorja, és megégeti

ket a jövend nap, ezt mondja a Sere-

geknek Ura, annyira hogy sem gyöke-

rek, sem ágok ne maradjon.

2. És feltámad néktek, kik az én neve-

met félitek, az igazság napja és egésség

lészen az szárnyai alatt, és elmentek,
s megszaporodtok, mint a meghizlalt

tulkok.

3. És megtapodjátok az istenteleneket:

mert ollyak lésznek lábaitok talpai

alatt, mint a hamu, a melly napon be-

szédemet megteljesítem, ezt mondja a

Seregeknek Ura.

4. Megemlékezzetek Mózesnek az én

szolgámnak törvényérl *mellyet álta-

la a Hóreb hegyén az egész Izráelnek

adtam, tudniillik az én végezésimet és

itéletimet. * 2 móz. 20.

5. Imé én elbocsátom néktek * Illyés

Prófétát, minekeltte elj azúrnak nagy

és becsületes napja. *rész3,i. Mátóii,7.io.i4.

6. És az atyáknak sziveket a fiakhoz

hajtja, és fiaknak sziveket az atyák-

hoz: hogy eljvén, * el ne veszessem e

földet örök veszedelemmel. * resz 3, 1. 3.

Az Ó Testamentom Könyveinek Vége.
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